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7417 ÖĞRENCİ AFFI  

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU 24 OTURUM KARARININ DEVAMI 

 

DERS AŞAMASI 

  

Bu kararın Ana Bilim Dalı Başkanlığına ve Enstitünün resmi web sayfasından ilanına, bu ilan tebliğ 

niteliğinde olup aşağıdaki öğrencilere ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacağına oy birliğiyle karar verildi. 

 

1-Coğrafya Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programından 22.08.2019 tarihinde ders aşamasında Enstitü ile 

ilişiği kesilen 175225002 numaralı İbrahim Halil MERMERTAŞ (yeni öğrenci numarası: 225225016), daha önce 

başarılı olduğu bahar yarıyılı derslerine intibakı yapılmasına, başarısız olduğu dersler için de 2022-2023 eğitim ve 

öğretim yılı güz yarıyılından itibaren seminer ve seçmeli bir derse kayıt yaparak eğitim-öğretimine kaldığı 

yerden devamına, (programdan çıkarılan dersler için anabilim dalı tarafından yerine yeni bir eşdeğer ders teklif 

edilebilecektir) 
 

2-Temel İslam Bilimleri (İslam Hukuku) Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programından 19.09.2018 tarihinde 

ders aşamasında Enstitü ile ilişiği kesilen 155230022 numaralı Kübra DEMİR (yeni öğrenci numarası: 

225230046), daha önce kazanmış olduğu bu programda hiç ders almadığı anlaşıldığından, 2022-2023 eğitim ve 

öğretim yılı güz yarıyılından itibaren güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki dönem ders almasına, 

 

3-Tarih Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programından 26.01.2022 tarihinde ders aşamasında Enstitü ile 

ilişiği kesilen 195224011 numaralı Dilber KAYA (yeni öğrenci numarası: 225224015), daha önce başarılı olduğu 

güz yarıyılı derslerine intibakı yapılmasına, başarısız olduğu bahar yarıyılı dersleri ve seminer için de 2022-2023 

eğitim ve öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren ders kaydını yaparak eğitim-öğretimine kaldığı yerden 

devamına, (programdan çıkarılan dersler için anabilim dalı tarafından yerine yeni bir eşdeğer ders teklif 

edilebilecektir) 
 

4-Tarih Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans programından 04.02.2019 tarihinde ders aşamasında Enstitü ile 

ilişiği kesilen 175254016 numaralı Mehmet COŞKUN (yeni öğrenci numarası: 225254014), daha önce kazanmış 

olduğu bu programda başarılı dersi bulunmadığı anlaşıldığından, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılından 

itibaren güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki dönem ders almasına ve ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans 

programında 2022-2023 güz yarıyılında belirlenen öğrenim ücreti olan 6.000.(altıbin)Tl.’yi Vakıflar Bankası TR62 

0001 5001 5800 7301 3975 70 nolu hesabına yatırarak ders kayıt yaptırdığı taktirde eğitim ve öğretimine kaldığı 

yerden devamına, 2022-2023 bahar yarıyılı için de ilgili hesaba aynı ücreti yatırdıktan sonra ders kaydını yaptırmasına, 

 

TEZ AŞAMASI 

 

Bu kararın Ana Bilim Dalı Başkanlığına ve Enstitünün resmi web sayfasından ilanına, bu ilan tebliğ 

niteliğinde olup ilgili öğrenciye ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacağına oy birliğiyle karar verildi. 

 

ÖĞRENCİNİN 

Numarası Adı Soyadı Ana Bilim/Bilim Dalı Program türü Dilekçe Tar./Sy. Durumu 

225234016 Sara Güven AKKAYA Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans 08.09.2022-160268 Tez Aşaması 

225227018 Emel POLAT Felsefe ve Din Bil. “ 08.09.2022-159952 Tez Aşaması 

225227019 Dilan Akıl BİLGİÇ “ “ 08.09.2022-160265 Tez Aşaması 

225230043 Süleyman YAŞAR 
Temel İslam Bilimleri 

(Tasavvuf) 
“ 

08.09.2022-159951 Tez Aşaması 

225230044 Resul KISACIK 
Temel İslam Bilimleri 

(Hadis) 
“ 

08.09.2022-160263 Tez Aşaması 

225230045 
Esra BAYTUZ 

Temel İslam Bilimleri 

(Hadis) 
“ 

08.09.2022-159949 Tez Aşaması 

 


