
Fen Bilimleri Enstitüsü Sık Sorulan Sorular 
 

1. Enstitümüze nasıl ve ne zaman başvura da bulunabiliriz?  

 

Üniversitemiz senatosunun belirlediği tarihlerde, öğrenci talebi olan anabilim dallarının 

kontenjan ve başvuru şartları üniversitemiz ve Enstitümüz web sayfasında ilan edilmektedir. 

Kayıt için gerekli şartlar nelerdir?  

  

2. Yüksek lisans için Anabilim dalının belirlediği alanda en az 55 puana sahip olmak; 

 
Doktora için: Anabilim dalının belirlediği alanda en az 55 puana sahip olmak ve YDS ,YÖKDİL (Son 5 yıl) 

veya YÖK tarafından eşdeğerliliği olan (Son 2(iki) yıl için) sınavların birinde 55 puana sahip olmak ; 

 
3. Kayıt silme var mı? 

 Lisansüstü yönetmeliğimize göre kayıt silme vardır. Ayrıca kendi isteğinizde Enstitümüz web sayfası 

formlar kısmından kayıt silme formunu doldurup öğrenci işleri servisine kayıt silme başvurunuzu 

yapabilirsiniz.  

4. Harç ne zaman ve nereye yatırılır?  

Harç yatırma tarihleri her yıl Akademik Takvimde belirtilmektedir. Akademik takvimde belirtilen 

tarihler arasında öğrenci numaranız ile Türkiye Vakıflar Bankasına Katkı payı/öğrenim ücreti, harç 

vb. ödemelerini Elektronik Tahsilat işlemlerinden (İnternet Şube, ATM, Mobil Bankacılık) yapabilirler.  

5. Ders kaydı nasıl yapılır?  

Ders kayıt işlemleri akademik takvim de belirtilen süreler içerisinde https://obs.harran.edu.tr/ 

öğrenci tarafından yapıldıktan sonra danışman hocaya onaylatılması gerekmektedir.  

6. Ders programı ve derslikleri nereden bulabilirim? 

 Ders yürütücülerinden veya ilgili Anabilim Dalı başkanlığından temin edilebilinir.   

7. Kredim doldu fazla ders alabilir miyim?  

Her dönem  30 AKTS’ den fazla ders alınamaz. 

8. Kaç kredilik ders almam lazım? 

En az 21 kredi ve seminer ders alınmalıdır. Mezuniyet için Yüksek lisans da toplamda en az 120 AKTS, 

Doktora programında en az 240 AKTS alınması zorunludur. 

9. Ders kaydı yapmazsam ne olur? 

 Ders dönemindeki öğrenciler bir dönem uzatmış olur tez dönemindeki öğrenciler tez savunmasına 

giremez    

 



10. TÖMER’ e gitmeden derse başlayabilir miyim?  

Yabancı uyruklu öğrenciler B TÖMER'i başarı ile bitirmeden derslere başlayabilir. 

11. Vize Final not ağırlıkları ve Başarı notu aralığı nedir?  

Vize sınavının %40’ı ve Final sınavın %60’ı alınarak Başarı notunuz hesaplanmaktadır. Başarı notu 

aralığına web sayfasından  ulaşabilirsiniz.  

12. Öğrenci kimlik kartlarımızı nereden, ne zaman ve nasıl alacağız?  

Öğrenci kimlik kartları Osmanbey kampüsü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan temin edilir. Kartlar, 

kesin kayıttan sonra yaklaşık bir ay içinde çıkar ve öğrenciye imza karşılığı elden teslim edilir.  

13. E- Devlet üzerinden alınan öğrenci belgeleri geçerli midir?  

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.07.2018 tarih ve E-53785 sayılı yazısı gereğince tüm resmi 

kurumlarda geçerlidir. 

14. Öğrenci formlarına nereden ve nasıl ulaşabilirim?  

Enstitümüz web sayfasındaki formlar kısmından ulaşabilirsiniz. 

 


