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Sayı : E-75850160-104.01.04.01-35301

Konu : 7143 Sayılı Kanun'la kayıt hakkı kazanan
Tezsiz yüksek lisans mezunlarının doktora
programına başvuruları hk.

 

TÜM ÜNİVERSİTELERE
 

İlgi : a) Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü'nün 22.02.2021 tarih ve E-48376875-104.01.04-8378 sayılı
yazısı.

b) 25.02.2021 tarih ve E-75850160-104.01.04.01-13173 sayılı yazımız.
c) Kurulumuz Hukuk Müşavirliği'nin 29.04.2021 tarih ve E-97354392-661.99-29626 sayılı yazısı.

 
Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Üniversiteleri Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğüne yapılan doktora
başvurularında zaman zaman karşılaşılan sorunlar nedeniyle konu hakkında bilgi edinilmesine ihtiyaç
duyulduğunu, daha önce 2009 yılında Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıran ve normal süresinde
öğrenimini bitiremediği veya başarısız sayılması sonucunda kaydı silinen ancak daha sonra zaman zaman
öğrencilere tanınan af nedeniyle 2018 yılında bu aftan yararlanarak kaydını yenilemiş ve 2020 yılında bahsi
geçen Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olan bir öğrencinin enstitüleri tarafından açılan ek
kontenjan doktora programına başvurusunda 20 Nisan 2016 Tarih ve 29690 Sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin Geçici Madde 1 de ''06/2/2013 tarihinden önce
tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına
başvurabilir.'' hükmüne tabi olup olamayacağına ilişkin bu minvalde anılan kişinin Tezsiz Yüksek Lisans
Programına ilk kayıt yaptırdığı tarih olan 2009 yılını mı yoksa aftan yararlanarak kayıt yaptırdığı tarihin mi
baz alınması gerektiği konusunda görüş talebine ilişkin ilgi (a) yazısı gereği için ilgi (b) yazımızla Kurulumuz
Hukuk Müşavirliğine iletlmiştir.
 
Adıgeçen Kurulumuz Müşavirliği'nden alınan cevabi ilgi (c) yazıda, görüş istenen husus 07/04/2021 tarihli
Hukuk İşleri ve Mevzuat Komisyonu toplantısında incelenmiş ve yapılan inceleme neticesinde, ilgilinin tezsiz
yüksek lisans programına kayıt tarihinin 2547 sayılı Kanunun Geçici 78 inci maddesi kapsamında aftan
yararlandığı tarih olan 2018 yılı olarak kabul edilmesi gerektiği kanaatine varıldığı belirtilmiştir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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