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AF YASASINDAN FAYDALANMAK ÜZERE ENSTİTÜMÜZE DİLEKÇE İLE BAŞVURAN 

ÖĞRENCİ ADAYLARIN DİKKATİNE! 

*08 Eylül 2022 tarihine kadar başvuru yapıp, başvurusu kabul edilenleler;  2022-

2023 Güz Yarıyılında eğitimlerine devam edecekler. 

 

*08 Eylül 2022 - 07.11.2022 tarihleri arasında Enstitümüze başvuru yapıp, 

başvurusu kabul edilenleler; 2022-2023 Bahar Yarıyılında eğitimlerine devam 

edecekler. 

 

*2022-2023 eğitim öğretim güz yarıyılı ders kayıtlarından önce af başvurusunda 

bulunan öğrencilerin işlemleri tamamlamış olup öğrenci otomasyon sayfası 

açılmıştır.  

 

*Af başvurunda bulunanlar 12-16 Eylül 2022 tarihleri arasında öğrenci otomasyon 

sayfasına girerek ders kayıt işlemlerini yapacaktır.  
 

Enstitümüzün 01.09.2022 tarih 2022/33/01 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararımız ile kabul edilen 

Lisansüstü Programlara Af Kanunu Kapsamında Başvuru Yapan Adaylara İlişkin Usul ve Esaslar 

aşağıya çıkarılmıştır. 

 

1) Af kapsamında başvuran öğrencilerin, sadece BAŞARILI oldukları derslerin intibak işlemleri 

yapılır.  

2) Af kapsamında başvuran öğrencilerin, Danışmanı olarak önceki danışmanlar atanacaktır. 

Danışmanların herhangi bir nedenle, Üniversitemizden ayrılması veya geçerli bir nedenle 

istememesi durumunda, ilgili anabilim dalı kurul kararıyla başka danışman atanır. 

3) Yüksek lisans programlarında,  tez aşamasında ilişiği kesilen öğrenciler için, Danışmanı; 

Enstitü Yönetim Kurulu kararını takip eden en geç iki ay içerisinde tez önerisini hazırlayarak 

enstitüye sunar. 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. 

4) Doktora programında yeterlilik sınavına girmeyen veya iki kez başarısız olmasından dolayı 

kaydı silinen öğrencilere, iki sınav hakkı verilir. 

5) Doktora programlarda tez önerisini sunmayanlar veya tez önerisi tez izleme komitesi 

tarafından red edilmesinden dolayı kaydı silinen öğrenciler için, Danışmanı;  Enstitü 

Yönetim Kurulu kararını takip eden bir ay içerisinde tez izleme komitesi (TİK) üyelerini, en 

geç iki ay içerisinde ise tez önerisini hazırlayarak enstitüye sunar.  Tez önerisi ve tez izleme 

komitesi (TİK) Enstitü Yönetim Kurulu ile kesinleşir. Yönetmelikte belirtilen minimum 

süreyi tamamlamak zorundadır. (Tez önerisine kayıt ve en az üç TİK raporu sunacaktır.) 

6) Doktora programlarda arda arda iki kez veya aralıklı üç tez izleme komite raporu başarısız 

olmasından dolayı kaydı silinen öğrenciler için, Danışmanı; Enstitü Yönetim Kurulu kararını 
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takip eden bir ay içerisinde tez izleme komitesi (TİK) üyelerini, en geç iki ay içerisinde ise 

tez önerisini hazırlayarak enstitüye sunar.  Tez önerisi ve tez izleme komitesi (TİK) Enstitü 

Yönetim Kurulu ile kesinleşir. Yönetmelikte belirtilen minimum süreyi tamamlamak 

zorundadır. (Tez önerisine kayıt ve en az üç TİK raporu sunacaktır.) 

7) 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 öğrenciler için, Danışmanı;  Enstitü Yönetim Kurulu kararını takip eden bir 

ay içerisinde tez izleme komitesi (TİK) üyelerini, en geç iki ay içerisinde ise tez önerisini 

hazırlayarak enstitüye sunar. Tez önerisi ve tez izleme komitesi (TİK) Enstitü Yönetim Kurulu 

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. 

8) 7417 sayılı kanun gereği ve üniversitemiz senatosunun kararına göre, 7 Eylül 2022 tarihine 

kadar (07 Eylül dahil) enstitümüze başvuru yapan öğrencilerin 2022-2023 Güz yarıyılında,   

07 Eylül 2022 tarihinden sonra başvuru yapan öğrencilerin ise 2022-2023 bahar yarıyılında 

kayıtlarını yaptırmaları gerekir. 

9) 7417 sayılı kanun kapsamında yararlanan lisansüstü düzeyde tüm öğrenciler tez döneminde 

olmasına rağmen ders verilmesi teklif edilmesi durumunda öğrenci iki dönem ( bir dönem 

ders, bir dönem tez dönemi olmak üzere) kayıtlı olması gerekir. 

10)  2021-2022 Güz döneminde Lisansüstü bilim sınavını kazanan ve Dil belgesi olmadan (YÖK 

kararıyla dil sınavı için hak verilen) geçici kayıt yapılan adaylar için, Bir defaya mahsus olmak 

üzere, 2022-2023 bahar döneminin başlangıcına kadar dil belgesi vermeleri halinde kesin 

kayıtları yapılır. Aksi taktirde doktora programına kesin kayıtları yapılmayacaktır. 

11) Önceki Yönetmeliklere göre Doktora girişte veya Yeterlilik öncesinde dil şartını 

sağlamayanlar, yeni Yönetmeliğe göre dil şartını sağlamak zorunda olduğundan, 2022-2023 

bahar döneminin başlangıcına kadar dil belgesi vermeleri halinde kesin kayıtları yapılır. Aksi 

taktirde doktora programına kesin kayıtları yapılmayacaktır. 

12) Aftan faydalanan Yabancı uyruklu öğrenciler oryantasyon ücretini yatırmaları halinde kesin 

kayıtları yapılır. Aksi taktirde lisansüstü programına kesin kayıtları yapılmayacaktır. 

13) 7417 sayılı kanun kapsamında yararlanan lisansüstü düzeyde tüm öğrenciler için şuan 

yürürlükte olan mevcut lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğimizin hükümleri 

uygulanacak olup mevcut yönetmeliğin yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. 

 

Enstitümüzün Lisansüstü Programlara Af Kanunu Kapsamında Başvuru Yapan Adaylara İlişkin Usul ve 

Esaslara göre kesin kayıt hakkı tanınan adaylar aşağıya çıkarılmıştır. 

 

Bu ilanlar tebliğ niteliğinde olup ilgili öğrenciye ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

 
Adı Soyadı T.C.Kimlik No Anabilim Dalı Kayıt Nedeni 

MEHMET LAMİ  YAHLİZADE 622*****916 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Yüksek Lisans 

ALPTEKİN  ÖZDEMİR 987*****017 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. Doktora (Yurtdışı kontenjan) 

MEHMET  ERİŞ 663*****438 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME Yüksek Lisans 

 

 


