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TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 
 

1) Kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırmamış olan öğrencilere, ilgili dönemin başvuru şartlarını 

sağladıklarını belgelemeleri (ilgi dönemi kapsayan ALES belgesi esas alınır) şartı ile kayıt hakkı 

verilmesine,   

2) Af başvurusunda bulunan öğrencilerin, ilişiği kesildiği dönemde danışmanlığını yürüten 

öğretim üyesi ile 2022-2023 Güz Yarıyılından itibaren öğrenimlerine devam etmelerine, danışman 

değişikliği yapmak isteyen öğrencilerin ise “Danışman Belirleme Formu”nu doldurup onay 

işlemlerinden sonra en geç 23.09.2022 tarihine kadar Enstitüye teslim etmelerine,  

3) Danışman değişikliği talebinde bulunan tez dönemindeki öğrencilerin, yeni danışman 

öğretim üyesi ile birlikte en geç 23.09.2022 tarihine kadar tez konusunu da belirlemesine,  

4) İlgili af kanunu kapsamında üniversitemiz lisansüstü programlarına başvurmak isteyen 

öğrencilerden halen (tezsiz yüksek lisans hariç) lisansüstü bir programa kayıtlı olanların, Lisansüstü 

Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca, devam ettikleri programdaki kayıtlarını 

sildirmeleri halinde Enstitümüze kayıt yaptırabilmelerine,  

5) Tezli Yüksek Lisans programına kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırmamış öğrencilerin 2022- 

2023 Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren 1. yarıyıla intibaklarının yapılmasına,   

6) Bilimsel hazırlık döneminde ilişiği kesilen öğrencilerin, bilimsel hazırlık uygulaması 

devam ediyorsa güncel bilimsel hazırlık programının uygulanmasına, devam etmiyorsa 1. yarıyıla 

intibakının yapılmasına,  

7) Ders döneminde ilişiği kesilen öğrencilerin intibaklarının Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Senato Esaslarının ilgili maddesine göre yapılmasına,  

8) Tez döneminde ilişiği kesilen öğrencinin 3. Yarıyıla intibakının yapılmasına,  

9) Tez teslimi için en az bir dönem danışman öğretim üyesi ile tez çalışması yapmasına,  

karar verilmiştir.  
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                          DOKTORA PROGRAMLARI 
  

1) Kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırmamış olan öğrencilere, ilgili dönemin başvuru şartlarını 

sağladıklarını belgelemeleri (ilgi dönemi kapsayan ALES belgesi esas alınır) şartı ile kayıt hakkı 

verilmesine,  

2) Af başvurusunda bulunan öğrencilerin, ilişiği kesildiği dönemde danışmanlığını yürüten 

öğretim üyesi ile 2022-2023 Güz Yarıyılından itibaren öğrenimlerine devam etmelerine, danışman 

değişikliği yapmak isteyen öğrencilerin ise “Danışman Belirleme Formu”nu doldurup onay 

işlemlerinden sonra en geç 23.09.2022 tarihine kadar Enstitüye teslim etmelerine,  

3) Doktora Yeterlik Sınavından Başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilen öğrencilerin 2022-2023 

Öğretim Yılı Güz yarıyılından itibaren 3. Yarıyıla intibaklarının yapılmasına, SUBÜ Lisansüstü 

Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 42(2) (Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik 

sınavları Güz ve Bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.) uyarınca Akademik 

Takvimde belirtilen tarihler arasında başvuru yapmak kaydıyla   

2022/2023 Güz yarıyılında eğitime başlayan öğrencilerin,  

• 1.Yeterlik Sınav Hakkını 2022/2023 Güz yarıyılında,   
• 2.Yeterlik Sınav Hakkını 2022/2023 Bahar yarıyılında,    

      2022/2023 Bahar yarıyılında eğitime başlayan öğrencilerin,   

• 1.Yeterlik Sınav Hakkını 2022/2023 Bahar yarıyılında,  
• 2.Yeterlik Sınav Hakkını 2023/2024 Güz yarıyılında yapılmasına,  

4) Danışman değişikliği talebinde bulunan öğrencilerin öğrenime başladığı tarihi itibari ile 1 

ay içerisinde, danışman öğretim üyesiyle birlikte, tez izleme komitesi önerisinde bulunmasına,  

5) İlgili af kanunu kapsamında üniversitemiz lisansüstü programlarına başvurmak isteyen 

öğrencilerden halen (tezsiz yüksek lisans hariç) lisansüstü bir programa kayıtlı olanların, Lisansüstü 

Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca, devam ettikleri programdaki kayıtlarını 

sildirmeleri halinde Enstitümüze kayıt yaptırabilmelerine, 

6) Doktora programına kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırmamış öğrencilerin 2022-2023 

Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren 1. yarıyıla intibaklarının yapılmasına,   
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7) Ders döneminde ilişiği kesilen öğrencilerin intibaklarının Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Senato Esaslarının ilgili maddesine göre yapılmasına,  

8) Doktora tez öneri aşamasında ilişiği kesilen öğrencilerin intibakının 4. yarıyıla 

yapılmasına, öğrenime başladığı tarihi itibari ile 1 ay içerisinde, danışman öğretim üyesiyle birlikte, 

tez izleme komitesi önerisinde bulunmasına ve öğrenime başladığı tarih itibari ile 6 ay içerisinde tez 

öneri sınavına girmesine, karar verilmiştir.  

Bu usul ve esaslarda belirtilmeyen durumlar için Enstitü Yönetim Kurulu yetkilidir.    

  


