T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Enstitü Yönetim Kurulu Kararları

KARAR 2022/23/18-05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa 7417 Sayılı Kanun’un 35. Maddesi ile eklenen geçici 83. Madde hükümlerine
göre aftan yararlanacak lisansüstü öğrencilerin durumları incelendi.
2022-2023 eğitim ve öğretim güz/bahar yarıyılında kayıt yaptıracak olan öğrenciler için aşağıdaki esaslara
göre işlem yapılmasının uygun olduğuna,
a- Daha önceden almış, devam şartını yerine getirmiş ve müfredatta aktif şekilde verilmekte olan güz dönemine
ait derslerin 2022-2023 güz yarıyılında sınavlarına girmesine, (ara sınav+ yarıyıl sonu sınavı)
b- Daha önceden almış, devam şartını yerine getirmiş veya getirmemiş ve müfredatta aktif şekilde verilmemekte
olan güz dönemine ait derslerin yerine 2022-2023 güz yarıyılında verilen dersin devamını alarak sınavlarına
girmesine, (ara sınav+ yarıyıl sonu sınavı)
c- Daha önceden almış, devam şartını yerine getirmiş ve müfredatta aktif şekilde verilmekte olan bahar dönemine
ait derslerin 2022-2023 bahar yarıyılında sınavlara girmesine, (ara sınav+ yarıyıl sonu sınavı)
d- Daha önceden almış, devam şartını yerine getirmiş veya getirmemiş ve müfredatta aktif şekilde verilmemekte
olan bahar dönemine ait derslerin yerine 2022-2023 bahar yarıyılında yerine verilen dersin devamını alarak ve
sınavlara girmesine, (ara sınav+ yarıyıl sonu sınavı)
e- Sadece kayıt yaptırıp hiç devam etmediğinden 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren
uygulanan müfredatta intibak yapılarak öğrencilik hakkı verilmesine,
f- Kayıt yaptığı halde tüm derslerden devamsızlık veya tekrara kalması nedeniyle 2022-2023 eğitim öğretim yılı
güz yarıyılından itibaren mevcut müfredatta intibak yapılarak öğrencilik hakkı verilmesine, (Başardığı derslerden
mevcut müfredatta bulunan veya eş değeri olan derslerden muaf tutulmasına)
g- 7417 sayılı kanun kapsamında yüksek lisans ve doktora programlarından yararlanılan derslerden başarı
değerlendirmesi; mevcut lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin 39/2. maddesi hükümlerine göre öğrencinin bir
dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun, yüksek lisans programında en az CC (2.00), doktora
programında en az CB (2.50) olması gerekir.
h- Doktora programında yeterlilik sınavına girmeyen veya iki kez başarısız olmasından dolayı kaydı silinen
öğrencilere iki sınav hakkının verilmesine.

ı- Yeterlik sınavına girebilmek için gerekli yabancı dil sınavındaki başarısızlıkları nedeniyle ilişiği kesilen
öğrenciler, gerekli yabancı dil puanına sahip olmaları halinde öğrenciliğe intibakları yapılır.
k- Doktora programlarda arda arda iki kez veya aralıklı üç tez izleme komite raporu başarısız olmasından
dolayı kaydı silinen öğrenciler Enstitü yönetim kurulu kararını takip eden en geç üç hafta içerisinde Anabilim Dalı
tarafından tez danışmanını, tez izleme komitesi (TİK) üyelerini ve tez önerisini ise üç ay içerisinde hazırlayarak
enstitüye sunmasına, Tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Yönetmelikte belirtilen minimum
süreyi tamamlamadan, bu süreyi daha önceden tamamlamış olanlar ise fiilen kullanacağı dört yarıyıldan önce
tezini teslim edemezler; (tez önerisine kayıt ve en az üç TİK raporu sunacaktır.)
l- Yüksek lisans programlarda tez aşamasında olup tezini teslim etmediği, azami süresi içerisinde tezini
tamamlamadığı veya tezi için jüri tarafından red kararı verilmesi nedenlerle ilişiği kesilen yüksek lisans öğrencilerinin
enstitü yönetim kurulu kararını takip eden en geç üç hafta içerisinde tez danışmanını ve tez önerisini ise iki ay
içerisinde hazırlayarak enstitüye sunmak zorundadır. Tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
Yönetmelikte belirtilen minimum süreyi (derslerin AKTS intibakları yapılarak 120 AKTS) tamamlamadan, bu süreyi
daha önceden tamamlamış olanlar ise fiilen kullanacağı bir yarıyıldan önce tezini teslim edemezler.
m- Doktora programlarda tez aşamasında olup tezini teslim etmediği, azami süresi içerisinde tezini
tamamlamadığı veya tezi için jüri tarafından red kararı verilmesi nedenlerle ilişiği kesilen doktora öğrencilerinin
enstitü yönetim kurulu kararını takip eden en geç üç hafta içerisinde tez danışmanını ve tez önerisini ise üç ay
içerisinde hazırlayarak enstitüye sunmak zorundadır. Tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
Yönetmelikte belirtilen minimum süreyi (derslerin AKTS intibakları yapılarak 240 AKTS) tamamlamadan, bu süreyi
daha önceden tamamlamış olanlar ise fiilen kullanacağı bir yarıyıldan önce tezini teslim edemezler.
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n- 7417 sayılı öğrenci affı kapsamında Enstitümüze başvuracak öğrenciler, Harran Üniversitesi Senatosunun
kararına göre 08 Eylül 2022 tarihine kadar başvuruda bulunanlar 2022-2023 eğitim öğretim güz yarıyılında,
09.09.2022 tarihinden sonra (07 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar) başvuruda bulunanlar ise 2022-2023 eğitim
öğretim bahar yarıyılında, eğitim öğretime başlayacaklardır.
o- 7417 sayılı kanun gereği 2022-2023 güz yarıyılından itibaren eğitim öğretime başlamaları uygun görülen
öğrencilerin 12-16 Eylül 2022 tarihleri arasında ders kayıtlarını yaptırmalarına, (azami sürede olan tezli yüksek lisans
ve doktora öğrencileri ile tezsiz yüksek lisans öğrencileri öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra ders kayıtlarını
yapabileceklerdir.)
ö- 7417 sayılı kanun kapsamında yararlanan lisansüstü düzeyde tüm öğrenciler için şuan yürürlükte olan mevcut
lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğimizin hükümleri uygulanacaktır.
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