
 
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi : a) 28/05/2019 tarih ve 75850160- 104.01.03.01- E. 39746 sayılı yazımız.
b)Harran Üniversitesi Rektörlüğü'nün 19.07.2019 tarih ve 76244175-5939 sayılı
yazısı.

c) 05/08/2019 tarih ve 75850160- 104.01.04.01- E. 56419 sayılı yazımız.
ç) Yükseköğretim Kurulu Hukuk Müşavirliği'nin 21.10.2019 tarih ve
97354392-661.99- E. 78711 sayılı yazısı.

 
Ankara  Yıldırım  Beyazıt  Üniversitesi  Rektörlüğü'nün,  Lisansüstü  Eğitim  ve  Öğretim
Yönetmeliği'nin  yedinci maddesinin  birinci,  ikinci  ve  dokuzunca  fıkrası  hükümlerine  atıfla
azami süreler  içerisinde  tez savunma sınavına girerek  tezi hakkında düzeltme kararı verilen
öğrencinin,  üç  aylık  sürenin  azami  süreyi  aşması  halinde  kaydının  silinip  silinmeyeceği
konusunda ihtilafa düşüldüğü belirtilerek bu durumda olan öğrenciler hakkında yapılacak iş ve
işlemler hususunda görüş talep edilen yazısı ile
 
Bursa Uludağ Üniversitesince Doktora tezinde altı aylık düzeltme verilen öğrencinin verilen
düzeltme  süresinin  azami  sürelerin  dışında  mı,  içinde  mi  değerlendirilmesi  gerektiği
hususunda görüş talebi üzerine Kurulumuz Hukuk Müşavirliğince, Hukuk İşleri ve Mevzuat
Komisyonunun 26.02.2019 tarihli toplantısında yapılan inceleme neticesinde; 20.04.2016 tarih
ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği'nin  "Süre"  başlıklı  17  nci  maddesi  üçüncü  fıkrasının,  "Kredili derslerini
başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez
çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar

 hükmünü amir olduğu, buradaki tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir." "tez çalışmasını
  ifadesinin, tamamlayamayan öğrencinin" "öğrencinin tezini hazırlanması ve tez

 olarak anlaşılması gerektiği, anılan yönetmeliğin 22 ncisavunmasından önce teslim etmesi"
maddesi  altıncı  fıkrası  gereğince  tez  hakkında  verilecek  en  fazla  altı  aylık  sürenin  azami
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Süleyman Necati AKÇEŞME
Başkan a.

Genel Sekreter

süreye  dahil  edilmemesi  gerektiğine  ilişkin  görüş  bildirilen  yazısı  22/05/2019  tarihli
Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu  toplantısında  incelenmiş  ve  2547  Sayılı  Yükseköğretim
Kanunun 44. maddesinin (c) fıkrası uyarınca,
 
a)Azami süreler içerisinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen
yüksek lisans öğrencilerine verilecek en fazla üç aylık sürenin azami süreye dahil edilmemesi,
b)Azami süreler içerisinde tez savunma sınavına girerek tezi  hakkında düzeltme kararı verilen
Doktora öğrencilerine verilecek en fazla altı aylık sürenin azami süreye dahil edilmemesi
 
uygun görülmüş olup, söz konusu karar ilgi (a) yazımızla üniversitelere duyurulmuştur.
 
Harran  Üniversitesi  Rektörlüğü'nün,  yukarıda  yer  alan  karar  doğrultusunda  tezi  hakkında
düzeltme kararı verilen ve azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin ikinci kez savunması
dönem  içerisine denk gelmesi durumunda öğrencilere kayıt hakkının verilip verilemeyeceği
hakkında görüş talep edilen ilgi (b) yazısı gereği için ilgi (c) yazımızla Yükseköğretim Kurulu
Hukuk Müşavirliği'ne  iletilmiş  olup,  adıgeçen  müşavirlikten  alınan  cevabi  ilgi  (ç)  yazıda,
04/09/2019  tarihli  Hukuk  İşleri  ve  Mevzuat  Komisyonu  toplantısında  yapılan  inceleme
neticesinde,  tezi  hakkında  düzeltme  kararı  verilen  ve  azami  öğrenim  süresini  dolduran
öğrencilerin  ikinci  tez  savunmasının  dönem  içerisine  denk  gelmesi  durumunda  öğrencilere
kayıt hakkının verilmesi; öğrencilik hakkından yalnızca uzatma süresi boyunca yararlanması
gerektiği sonucuna varıldığı bildirilmiştir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Tüm Üniversiteler (Posta)
Tüm Üniversitelere (Kep)
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