
Lisansüstü Öğretim Süresi ve İlişik Kesme Esasları 

GTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Uygulama Esasları’nın tamamına 

erişmek için tıklayınız 

Tezli Yüksek Lisans Programı 

Senato Esası - Öğretim Süresi 

MADDE 35 SE – (1) Tezli yüksek lisans programı azami tamamlama süresi, bilimsel 

hazırlıkta ve İngilizce hazırlıkta geçen süre hariç her yarıyıl kayıt yaptırıp yaptırmadığına 

bakılmaksızın altı yarıyıldır. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminerlerini başarıyla 

tamamlayamayan; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasını tamamlayamayan, tez 

çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Enstitü Yönetim 

Kurulu kararıyla ilişiği kesilir. 

(2) Öğrencinin derse ve uzmanlık alan dersine kayıtlanmadığı zamanlar öğrenim süresinden 

sayılır.  

Senato Esası - Yüksek Lisans Tezi ve Sonuçlanması 

MADDE 37 SE – 

(7) Tez savunmasına girmeyen ve tez savunma sınavından başarılı olup zamanında tezinin 

imzalı nüshasını ve gerekli evrakları teslim etmeyen öğrenci için Enstitü yönetim kurulu 

kararıyla tez teslim işlemi iptali edilerek uzmanlık alan dersi notu "F"e dönüştürülür. Öğrenci 

azami süresini doldurmuşsa Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ilişiği kesilir. Azami süresi 

içinde olan öğrenci, bir sonraki yarıyıl uzmanlık alan dersine kayıt yaparak tez teslim işlemi 

gerçekleştirilebilir. 

(8) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmaya girmeyen öğrencinin Üniversite ile 

Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ilişiği kesilir. 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı 

Senato Esası - Öğretim Süresi 

 MADDE 42 SE - (1) Tezsiz yüksek lisans programının tamamlama süresi; Bilimsel Hazırlıkta 

geçen süreler hariç olmak üzere, her  yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına  bakılmaksızın 

en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı 

tamamlayamayan öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ilişiği kesilir. 

Doktora Programı 

Senato Esası - Öğretim Süresi  

MADDE 48 SE - (1) – Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek 

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği 

yarıyıldan başlamak üzere her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami 

on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami on  dört yarıyıldır. 

Yönetmelik kapsamında bu dönem için dikkat edilmesi gereken husus; 2016-17 Güz dönemi 
ve daha önceki dönemlerde Tezli yüksek lisans ve Doktora Programlarına ders aşamasında 
kayıtlanan öğrencilerin, dört dönemde derslerini tamamlaması kuralı ile 2017-18 Bahar 
dönemi sonunda 21 kredilik ders yükünü en az 3.0 ortalama ve iki seminer derslerini başarı 
ile tamamlamaması durumunda ilişikleri kesilecektir.

http://www.gtu.edu.tr/Files/UserFiles/134/YonetmelikveYonergeler/Lisansustu_Eitim_ve_Oretim_Yonetmelii_Senato_Uygulama_Esaslar.pdf
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(2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, tamamlaması gereken 

kredili derslerini ve seminerleri en fazla dört yarıyıl içinde tamamlamalıdır. Lisans derecesi 

ile kabul edilen öğrenciler için bu süre altı yarıyıldır. Belirtilen süreler içinde kredili dersleri 

ile seminer derslerini başarıyla tamamlamayan ve genel not ortalaması 3,00 olmayan 

öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ilişiği kesilir. 

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul 

edilen, ancak tez çalışmasını en çok öğretim süreleri içinde tamamlamayan öğrencinin, Enstitü 

Yönetim Kurulu kararı ile ilişiği kesilir. 

Senato Esası - Doktora Yeterlik Sınavı  

MADDE 50 SE -  

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı/sözlü veya sözlü 

bölümlerinden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan 

öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ilişiği kesilir.  

Senato Esası - Tez Önerisi Savunması   

MADDE 52 SE - 

(4)  Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede girmeyen 

öğrenci başarısız sayılarak uzmanlık alan dersi Başarısız (F) notuna dönüştürülür. Tez 

önerisinin süresi içinde iki defa üst üste verilmemesi veya izleme komitesi tarafından iki defa 

üst üste başarısız bulunulması veya aralıklı üç defa başarısız olması durumunda öğrencinin 

ilişiği kesilir.  

Senato Esası - Doktora Tezinin İzlenmesi 

MADDE 53 SE – 

(3) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan 

/ tez izleme raporu vermeyen öğrencinin ilişiği kesilir. 

Senato Esası - Doktora tezinin sonuçlandırılması      

(8) Tez savunmasına girmeyen ve tez savunma sınavından başarılı olup zamanında tezinin 

imzalı nüshasını ve gerekli evrakları teslim etmeyen öğrenci için Enstitü Yönetim Kurulu 

kararıyla tez teslim işlemi iptali edilerek uzmanlık alan dersi notu "F"e dönüştürülür. Öğrenci 

azami süresini doldurmuşsa Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ilişiği kesilir. Azami süresi 

içinde olan öğrencinin bir sonraki yarıyıl uzmanlık alan dersine kaydı yapılarak tez teslim 

işlemi gerçekleştirilebilir. 

(9) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmaya girmeyen öğrencinin Enstitü Yönetim 

Kurulu kararıyla ilişiği kesilir. 




