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ÖĞRENCİNİN 

Adı Soyadı/ TC nosu  

Öğrenci No  

Anabilim Dalı  

Öğretim Yılı / Dönemi (Güz-Bahar)  

 

ÖĞRENCİNİN TALEP ETTİĞİ DERSLERİN* 

Kodu Adı Günü 
Dersi Veren Öğretim 

Üyesi  
Tekrar 

Hangi 

Dersin 

Yerine 

Tekrar 

      

      

      

      

      

*Enstitümüzde 2016/2017 Güz dönemi ve sonrası kayıt yaptıran Tezli, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora 

öğrencilerimizin 20 Nisan 2016 tarih ve 29960 sayılı YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği'nin 34/5 maddesi gereğince “BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRMA 

VE YAYIN ETİĞİ” konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur 

 

Öğrenci 

 

(Adı Soyadı / Tarih / İmza) 

Danışman 

 

(Adı Soyadı / Tarih / İmza) 

Anabilim Dalı Başkanı 

 

(Adı Soyadı / Tarih / İmza) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

MADDE 15 (2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir 

eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması 

olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört 

ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. 

 

Süre 

MADDE 17 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt 

olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 

sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama 

süresi on dört yarıyıldır.(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans 

derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini 

başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği 

kesilir. 

(3) Kredili derslerini minimum 3.00-4.00 arasındaki genel not ortalaması ile bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi 

kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen azami sürenin sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir. 


