
DOKTORA ve YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME: 

Aşağıda Doktora tez izleme toplantıları, yeterlik sınavları ve yüksek lisans öğrencilerinin öğrencilik süreleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde 

öğrencinin yükümlükleri tanımlanmıştır. Bu çerçevede belirtilen tarihler içerisinde yeterlik sınavlarının, tez izlemelerin toplantılarının ve 

yüksek lisans ders yükümlülükleri tamamlanarak tez savunmalarının yapılmaması öğrencinin kaydının silinmesi ile sonuçlanacaktır. Tez 

izleme, yeterlilik sınavlarının ve tez savunmalarının gerçekleşmeleri ertesinde ilgili evrakların ve raporların en geç 3 iş günü içerisinde 

öğrencinin danışmanı tarafından, bizzat enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.      

DİKKAT! İlgili yönetmelik ve kanunlar çerçevesinde aşağıda belirtilmiş hususlar haricinde kayıt silme sebebi oluşturabilecek durumlar 

mevcuttur. Sorunların en çok yaşandığı öğrencilik işlemlerine dikkat çekmek amacıyla bu metin hazırlanmıştır. Aşağıdaki bilgiler örn. 

hak dondurma, bilimsel hazırlık vs. gibi durumları içermemektedir.  

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLİK SÜRELERİ 

 2016-2017 Güz dönemi ve öncesinde kayıt yaptırmış olan öğrenciler en geç ders yükümlülüklerini tamamlayarak, 05/07/2019 

tarihinde tez tesliminde bulunması gerekmektedir. Öğrenci tez tesliminden sonra en geç 1 ay içerisinde tez savunmasına alınır. 

Tez savunmasında başarısız olan veya süresi içerisinde tez savunmasına girmeyen öğrencinin kaydı silinir. Düzeltme istenen 

tezlerde 3 ay içerisinde öğrencinin tez tesliminde bulunması ve yeniden savunmaya alınması gerekmektedir(3 aylık dönemin, 

takip eden akademik döneme uzaması halinde kayıt yenilemeniz gerekir).  

DOKTORA TEZ İZLEME 

 2018 Aralık tez izleme toplantılarında başarısız olan, girmeyen ve kayıt yenilemeyen öğrencilerden, 2019 Haziran ayında tez 

izleme ve/veya tez öneri toplantılarına girecek olan doktora öğrencileri, yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde iki kez 

üst üste başarısız sayılacağından kayıtları silinecektir. 

 2017 Aralık, 2018 Haziran ve 2018 Aralık dönemi katılması gerektiği halde, tez izleme toplantılarına iki kez aralıklı katılmamış 

doktora öğrencileri,  2019 Haziran tez izleme toplantısı için yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde üç kez aralıklı tez 

izleme toplantısından başarısız sayılacak ve kayıtları silinecektir. 

 Tez izleme toplantılarına katılmaya öğrenci, enstitü tarafından gönderilen tez izleme tutanağına öğrencinin danışmanı 

tarafından katılmadığına dair ilgili kutucuk işaretlenmek suretiyle imzalanıp enstitüye teslim edilmesi esastır. 

 Danışman ve tez izleme jürisi değişikliklerinde sürecin uygun şekilde yürütülmesi hususunda anabilim dalı başkanlıklarının 

özen göstermeleri rica olunur.    



DOKTORA YETERLİK 

 Kayıt yenilemeyen öğrenci yeterlik sınavına başvuramaz. 

 Yeterlik sınavı için başvuruda bulunmayan ve/veya yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.  

 İki defa üst üste yeterlik sınavından başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.    

  

EN ERKEN  
BAŞVURU 
TARİHİ  EN GEÇ   

BAŞVURU 
TARİHİ  

2017 Girişli 
Öğrenciler  
  

3  yarıyıl içinde dersini 
tamamlayanlar  2018-2019 BAHAR   

30 Nisan 2019 
tarihine kadar  2019-2020 GÜZ 

30 Ekim 2019 tarihine 
kadar  

4 yarıyıl içinde dersini 
tamamlayanlar  

 
Başvuru yapılamaz. 

2019-2020 GÜZ 
30 Ekim 2019 tarihine 
kadar  

2018 Girişli 
Öğrenciler 

 

3  yarıyıl içinde dersini 
tamamlayanlar  2019-2020 BAHAR 

30 Nisan 2020 
tarihine kadar  2020-2021 GÜZ 

30 Ekim 2020 tarihine 
kadar  

4 yarıyıl içinde dersini 
tamamlayanlar 

 
Başvuru yapılamaz. 

2020-2021 GÜZ 
30 Ekim 2020 tarihine 
kadar  

 


