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20….-20…. Eğitim-Öğretim Yılı ……… Yarıyılı Üniversiteniz Sosyal Bilimler Enstitüsü 

…………………………….. Anabilim Dalı ..................................................... doktora programına müracaat etmiş 

bulunmaktayım. 

 İlan edilen başvuru ve kabul koşullarını dikkatlice okuduğumu ve orada belirtilen başvuru şartlarını 

taşıdığımı, 

 Ön kayıt ve Kayıt esnasında verdiğim tüm bilgilerin doğru olduğunu, 

 Yönetmeliğe ve mevzuat hükümlerine aykırı olan yanlış bir bilginin tespiti halinde öğrencilik haklarıma 

yönelik bütün haklarımdan vazgeçtiğimi, 

 Lisansüstü eğitim ve öğrenimim süresince öğrenciliğimle ilgili tüm işlemlerimi (kayıt yenileme, ders 

seçimi, asgari ders sayısı, kredi takibi, mezuniyet işlemleri, adres, telefon, isim/soyisim değişikliklerinin 

bildirilmesi vs.) bizzat takip edeceğimi, 

 Öğrenimim boyunca Enstitünüz Akademik Takviminde yer alan süreler içerisinde kayıt yenileme işlemini 

gerçekleştirerek akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik 

sınavı, tez kayıt işlemlerini yapacağımı ve tüm sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, 

 Doktora programında seminer dersinin ders aşamasında zorunlu olduğunu ve biri ders biri de tez 

aşamasında olmak üzere toplamda iki seminer dersinden başarılı olunması gerektiğine yönelik 

bilgilendirildiğimi ve seminer konusunun ilgili dersi aldığım dönemin akademik takviminde belirtilen 

Ekle- Sil tarihi sonuna kadar belirlenerek seminer ders konusu formunu danışmanın da onayını alarak 

ilgili enstitüye seminer dersini aldığım dönemin Ekle – Sil tarihi sonuna kadar teslim edeceğimi, 

 Derslerimi ve seminerimi tamamladıktan sonra yeterlik sınavına akademik takvimde belirtilen tarihler 

aralığında girmem gerektiğini ve bu tarihler dışında yapılan başvurumun değerlendirmeye alınmayacağı 

hakkında bilgilendirildiğimi, 

 Yeterlik sınavından başarısız sayılmam doğrultusunda bir sonraki yarıyılda sınava tekrar girme hakkımın 

olduğunu ve bu sınavda da başarısız olunması durumunda enstitü ile ilişiğimin kesileceği hakkında 

bilgilendirildiğimi, 

 Yeterlik sınavında başarılı olduğum takdirde en geç altı ay içerisinde tez önerisi savunma sınavına 

girmem gerektiğini ve girmediğim takdirde tez önerisi savunmamın reddedileceği hakkında 

bilgilendirildiğimi, 

 Tez izleme komitesinin, Enstitü tarafından belirlenen iş takvimine uygun olarak Güz ve Bahar 

yarıyıllarında olmak üzere yılda iki defa toplandığını, her yarıyıl tez izleme komitesi sınavına girmek 

zorunda olduğumu, en az dört tez izleme komitesi sınavından başarılı olunarak 240 AKTS şartını 

sağlayabilmem durumunda tez savunma sınavına girebileceğimi, kayıt yenilemediğim yarıyılda tez 

izleme komitesi sınavına giremeyeceğimi ve tez izleme komitesi sınavından başarısız sayılacağım 

hakkında bilgilendirildiğimi ayrıca üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez izleme komitesi 

sınavından başarısız olduğum takdirde Enstitü ile ilişiğimin kesileceğini ve her hangi bir hak talep 

etmeyeceğimi, 

 Tez önerim kabul edildikten sonra danışman değişikliği talebinde bulunduğum takdirde, öğrenim süresi 

içinde EYK karar tarihini takip eden en az dört başarılı tez izleme raporunu Enstitüye sunmadan tezimi 

teslim edemeyeceğim hakkında bilgilendirildiğimi, 



 Tez izleme komitesi tarafından tez konumun değişmesi durumunda yeni bir tez önerisi vermek ve dört 

tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorunda olduğum hakkında bilgilendirildiğimi, 

 
 
 Tez aşamasına geçebilmek için EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik derslerden 

başarılı olmanın yanı sıra, zorunlu seminer ve seçilmesi halinde uzmanlık alan dersi ile birlikte toplam en 

az 60 AKTS kredilik dersten ve yeterlik sınavından başarılı olmam gerektiği hakkında bilgilendirildiğimi, 

 240 AKTS şartını sağlayabilmek için her dönem uzmanlık alan dersinin alınması yönünde Enstitü 

tarafından bilgilendirildiğimi, 

 Lisansüstü program sırasında alınması zorunlu olan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Dersini ders 

döneminde alacağım hakkında bilgilendirildiğimi ve 4 yarıyıl içerisinde söz konusu ders ve 1 seminer 

dâhil olmak üzere 60 AKTS lik dersi başarıyla tamamlayamadığım takdirde kaydımın silineceği hakkında 

bilgilendirildiğimi, 

 Kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmediğim takdirde ilgili yarıyılda öğrencilik haklarından 

yararlanamayacağımı, yeterlik sınavına giremeyeceğimi, tez önerisi ve TİK raporu veremeyeceğimi, tez 

savunma sınavına giremeyeceğimi ve ilgili yarıyıl sonunda tezimi teslim edemeyeceğimi ayrıca azami 

süremin dolması hakkında kaydımın silineceği hakkında Enstitü tarafından bilgilendirildiğimi, 

 Tez savunma sınavına girerek başarılı bulunmam halinde Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönergesinin 36. maddesinde belirtilen hususları yerine getireceğimi, 

 golcuk.sdu.edu.tr uzantılı öğrenci bilgi sistemini düzenli olarak takip edeceğimi, sistem üzerinden 

tarafıma yönelik alınan kararların sisteme işlenmesine müteakip tarafıma tebliğ edilmiş sayılacağını, 

 Eğitim-Öğretim, sınavlar ve benzeri konularda Enstitünün elektronik sayfasında 

(sosyalbilimler.sdu.edu.tr adresinden) yapılan ilanların şahsıma yapılmış sayıldığını kabul ettiğimi, 

tarafıma yapılacak olan tebligatların 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre resmi kayıtlarda yer 

alan posta adresime veya Üniversite tarafından sağlanan sdu.edu.tr uzantılı e–posta veya beyan etmiş 

olduğum e–posta adresime gönderilmesini veya öğrenci otomasyon sistemine kayıt edilmesini veya 

Enstitü birim web sayfasından ilan edilmek suretiyle yapılmasını, 

 Yükseköğrenimimde yönetmelik dışı takipsizlikten oluşabilecek tüm sorumlulukların kendime ait 

olacağını, verdiğim bilgilerde olacak herhangi bir değişikliği Enstitünüz Müdürlüğüne bildireceğimi, 

 Yükseköğrenimimde askerlik işlemlerimle ilgili (erkek öğrenciler için) tüm aşamalarda (bakaya kalma, 

kayıt silinme, mezuniyet, yatay geçiş, sevk tehir, sevk tehir iptali vb) oluşabilecek hukuki işlemlerimi 

kabul ettiğimi/edeceğimi, 

 Askerlik daire başkanlığına ve askerlik şubeme bilgi vereceğimi, aksi halde yukarıda belirtilen maddelere 

yönelik uygulanacak olan hukuki/cezai müeyyideleri kabul ettiğimi ayrıca doğabilecek herhangi bir 

Kanuni sorumluluğun da tarafıma ait olduğunu kabul ettiğimi, 

 Yukarıda yazılı maddeler halinde belirtilen hükümleri okuyup, anladığımı ayrıca yazılı olarak beyan 

edilmeyen hükümlerde ise Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönergesinde yer alan hükümlere uyacağımı peşinen kabul ve taahhüt ederim /…./20…. 
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