
 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Üniversitemiz Lisansüstü Öğrencilerinin Azami Öğrenim Sürelerine İlişkin Uygulama Esasları 

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Lisansüstü Eğitim - Öğretim 

Yönetmeliği ile Üniversitemizin 24.07.2017 tarih ve 30133 sayılı Lisansüstü Eğitim-Öğretim 

Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansüstü öğrencilerin azami öğrenim sürelerinin uygulaması 

aşağıdaki esaslarla gerçekleştirilecektir: 
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(1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olunan programa 

ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına 

bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.  

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili/kredisiz derslerini ve seminer dersini başarıyla 

tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini 

yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına 

girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 
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Üniversitemiz Lisansüstü Akademik Takviminde ders aşaması için belirlenen azami öğrenim 

süresi olan dördüncü dönemin bütünleme sınavlarına ait notların interaktif ortama aktarılması 

son tarihini takip eden 15 gün içinde enstitü yönetim kurulu kararı ile ders aşaması için 

belirtilen öğretim planında yer alan kredili/kredisiz derslerini ve seminer dersini başarıyla 

tamamlama koşulunu yerine getiremeyen öğrencinin üniversiteden ilişiği kesilir. İlişiği 

kesilen öğrencinin varsa teze ve uzmanlık alan derslerine yazılımı enstitü yönetim kurulu 

kararı tarihi itibariyle iptal edilir. 
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Tez aşamasında olup Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süresinin son dönemi olan 

altıncı dönemde bulunan öğrencinin Üniversitemiz Lisansüstü Akademik Takviminde 

belirlenen bir sonraki eğitim-öğretim döneminin başlangıç tarihine kadar enstitü yönetim 

kurulu kararı ile başarılı ya da başarısız olma durumunun kesinleştirilerek üniversitemizden 

ilişiğinin kesilmesi gerekir. İlişiği kesilen öğrencinin teze ve varsa uzmanlık alan derslerine 

yazılımı enstitü yönetim kurulu kararı tarihi itibariyle iptal edilir. 

Öğrencinin tez savunmasını takiben başarılı - başarısız olma veya düzeltme alma durumları 

ve altıncı dönemin sonunda ilişiğinin kesilmesi gözönünde bulundurularak tez teslimi, jüri 

belirleme, savunma ve karar süreçlerinin uygun zaman diliminde gerçekleştirilebilmesi için 

karton kapak tezlerin Üniversitemiz Lisansüstü Akademik Takviminde belirtilen tarih esas 

alınarak hareket edilmelidir. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için bu tarih 21 

Mayıs 2019’dur. 

Öteyandan azami öğrenim süresinin son döneminde olmayan öğrenciler için doktora 

başvuruları ve jüri oluşturma süreçlerinde olası sorunların yaşanmaması için enstitüler 

arasında daha önce anlaşılarak teamül halinde uygulanan yukarıdaki takvime uygun hareket 

edilmesi sürdürülebilir.  
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(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 Üniversite ile ilişiği kesilir.  

(3) 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 

tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir. 
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Üniversitemiz Lisansüstü Akademik Takviminde ders aşaması için belirlenen azami 

öğrenim süresi olan yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dördüncü dönemin; 

lisans derecesi ile kabul edilenler içinse altıncı dönemin bütünleme sınavlarına ait 

notların interaktif ortama aktarılması son tarihini takip eden 15 gün içinde enstitü 

yönetim kurulu kararı ile ders aşaması için belirtilen kredili derslerini ve ayrıca 

03.11.2017 tarih ve 284/2-A/3 sayılı Senato İlkeleri hükmü gereği kredisiz derslerini 

başarıyla tamamlama veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını 

sağlama koşulunu yerine getiremeyen öğrencinin üniversiteden ilişiği kesilir. Fen 

Bilimleri ve Sağlık Bilimleri enstitüleri açısından ilişiği kesilen öğrencinin varsa 

uzmanlık alan dersine yazılımı enstitü yönetim kurulu kararı tarihi itibariyle iptal edilir. 
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Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar; 

lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrencinin ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar 

yeterlik sınavına giriş olması gerekmektedir. Doktora yeterlik sınavı enstitü yönetim 

kurulunun kararı ile lisansüstü akademik takvimde belirtilen tarihlerde yılda iki kez 

yapılır (Md. 19/2).  Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar 

sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir 

(Md. 19/5).   

İlgili takvime uygun olmak koşuluyla yeterlik sınavına giremeyen veya başarılı 

olamayan öğrencinin Üniversitemiz Lisansüstü Akademik Takviminde yeterlik için 

belirlenen son tarihi takip eden 15 gün içinde enstitü yönetim kurulu kararı ile 

üniversiteden ilişiği kesilir.  

Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri açısından ilişiği kesilen öğrencinin varsa uzmanlık alan 

dersine yazılımı enstitü yönetim kurulu kararı tarihi itibariyle iptal edilir. 
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Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrencinin en geç altı ay içinde, tez 

önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunması (Md. 21/1), tez önerisi 

hakkında düzeltme kararı verilmesi haline bir ay sonra kabul veya ret yönündeki kararın 

üç iş günü içerisinde enstitüye bildirilmesi (Md.21/2) gerekmektedir. Tez önerisi 

savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen 

öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. (Md.21/6) 

Tez önerisi reddedilen öğrencinin aynı danışmanla devam etmesi durumunda üç ay; 

danışman ve/veya tez konusu değişen öğrencinin ise altı ay içinde yeniden tez önerisi 

savunması alınmalıdır (Md.21/2). Burada da tez önerisi hakkında düzeltme kararı 

verilmesi halinde bir ay sonra kabul veya ret yönündeki kararın üç iş günü içerisinde 

enstitüye bildirilmesi (Md.21/2) gerekir.  

Tez önerisi hakkında ret kararını izleyen süreçlerin tamamlanmasının ardından takip 

eden 15 gün içinde enstitü yönetim kurulu kararı ile ilgili öğrencinin üniversiteden ilişiği 

kesilir.  

İlişiği kesilen öğrencinin tez ve varsa uzmanlık alan dersine yazılımı enstitü yönetim 

kurulu kararı tarihi itibariyle iptal edilir. 
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Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-

Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır.  

Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan 

öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir (Md.21/5).  

Tez izleme raporu başarısız bulunan öğrencinin ilgili yazışmaların enstitüye bildirilmesi 

süresini/sürecini (üç iş günü) takip eden 15 gün içinde enstitü yönetim kurulu kararı ile 

üniversiteden ilişiği kesilir.  

İlişiği kesilen öğrencinin tez ve varsa uzmanlık alan dersine yazılımı enstitü yönetim 

kurulu kararı tarihi itibariyle iptal edilir. 

2017-2018 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Yarıyılı öncesi dönemde en az üç tez izleme 

raporu başarmış öğrenciler için tez izleme raporuna yazılım gerekli olmakla birlikte 

başarı koşulu aranmayacaktır. Bir veya iki başarılı tez izleme raporu bulunan öğrenciler 

ise yukarıdaki sürece (Md.21/5) tabii olup diğer bütün öğrenciler gibi her dönem tez 

izleme raporuna yazılım yapmak zorundadır. 
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Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt 

çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı 

olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını 

izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye kişisel tez değerlendirme raporları ve sınav 

değerlendirme tutanağı ile bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin 

Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay 



içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu 

savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir (Md.22/6). 

Yönetmelikte belirtilen azami sürenin son döneminde (tezli yüksek lisans derecesi ile 

kabul edilenler için 12. dönem; lisans derecesi ile kabul edilenler için 14. dönem) 

bulunan öğrencinin Üniversitemiz Lisansüstü Akademik Takviminde belirlenen bir 

sonraki eğitim-öğretim döneminin başlangıç tarihine kadar enstitü yönetim kurulu kararı 

ile başarılı ya da başarısız olma durumunun kesinleştirilerek üniversitemizden ilişiğinin 

kesilmesi gerekir. İlişiği kesilen öğrencinin teze ve varsa uzmanlık alan derslerine 

yazılımı enstitü yönetim kurulu kararı tarihi itibariyle iptal edilir. 

Öğrencinin tez savunmasını takiben başarılı - başarısız olma veya düzeltme alma 

durumları ve belirtilen dönemin sonunda ilişiğin kesilmesi göz önünde bulundurularak 

tez teslimi, jüri belirleme, savunma ve karar süreçlerinin uygun zaman diliminde 

gerçekleştirilebilmesi için karton kapak tezlerin Üniversitemiz Lisansüstü Akademik 

Takviminde belirtilen tarih esas alınarak hareket edilmelidir. 2018-2019 Eğitim-Öğretim 

Yılı Bahar Yarıyılı için bu tarih 21 Mayıs 2019’dur. 

Öteyandan azami eğitim süresinin son döneminde olmayan öğrenciler için jüri oluşturma 

süreçlerinde olası sorunların yaşanmaması için enstitüler arasında daha önce anlaşılarak 

teamül halinde uygulanan yukarıdaki takvime uygun hareket edilmesi sürdürülebilir. 

 

 


