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ORDU ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

-İLİŞİK KESME DUYURUSU- 
 

! Duyurumuz tebliğ niteliğinde olup ayrıca ilgililere tebliğ edilmeyecektir. 

 

Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen süreler sonunda (2021-2022 

Akademik yılı Güz yarıyılı) başarısız olan lisansüstü öğrencilerin durumları incelendi. Yapılan inceleme 

sonucunda; ekli listede adı geçen lisansüstü öğrencilerin Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ve Enstitü Yönetim Kurulunun 15.02.2022 tarih ve 2022/115 sayılı 

kararı ile ilişikleri kesilmiştir. 

Yönetmeliğin ilgili maddelerine uyduğu halde daha sonra tespit edilen öğrencilerin de kayıtları silinecektir. 

İlişikleri kesilen öğrencilerden, aktif döneme ders kaydı yapanların ödedikleri harç ücreti başvurmaları 

durumunda iade edilecektir. İade başvurusu, ilgili formun doldurulup imzalanarak sbe@odu.edu.tr adresine 

gönderilmesi ile yapılabilir. Harç iade başvuru formu için tıklayınız.  

İtirazlar, sbe@odu.edu.tr adresine yazılı bir dilekçe ile yapılabilir.  

 

 
ORDU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 

SÜRELERE İLİŞKİN MADDELERİ 
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MADDE 25- 

(1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu 

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

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

 

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

başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Senatonun öngördüğü başarı 

koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız 

olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin programla ilişiği kesilir. 
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MADDE 31- 

(1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt 

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

yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız 

olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir. 
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Madde 35-  

(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 öğrencinin ilişiği kesilir. 

 

 

 

 

https://sbe.odu.edu.tr/Page/151/iletisim_bilgileri
mailto:sbe@odu.edu.tr
https://sbe.odu.edu.tr/files/other/Duyuru/2022/Harc_ade_Dilekcesi.doc
mailto:sbe@odu.edu.tr
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EK 

Öğrenci No Adı Soyadı Anabilim/Anasanat Dalı Program Detay Durum 

19530500002 ERE*****SLU ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ Tezli Yüksek Lisans Derslerini süresinde bitiremediğinden kaydı silindi 

19531500020 Mya*****ASH FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ Tezli Yüksek Lisans Derslerini süresinde bitiremediğinden kaydı silindi 

19530200006 FER*****GÜR İKTİSAT Tezli Yüksek Lisans Derslerini süresinde bitiremediğinden kaydı silindi 

19530200005 FUR*****DAR İKTİSAT Tezli Yüksek Lisans Derslerini süresinde bitiremediğinden kaydı silindi 

18530400004 DİL*****MAN MÜZİK Tezli Yüksek Lisans Süresinde tezini bitiremediği için kaydı silindi 

17530400011 OĞU*****MİR MÜZİK Tezli Yüksek Lisans Süresinde tezini bitiremediği için kaydı silindi 

17530400008 HAL*****LAN MÜZİK Tezli Yüksek Lisans Süresinde tezini bitiremediği için kaydı silindi 

17530400007 İLY*****ICI MÜZİK Tezli Yüksek Lisans Süresinde tezini bitiremediği için kaydı silindi 

17530400004 ANI*****ÇOL MÜZİK Tezli Yüksek Lisans Süresinde tezini bitiremediği için kaydı silindi 

19530600018 MUS*****LAN SİNEMA VE TELEVİZYON Tezli Yüksek Lisans Derslerini süresinde bitiremediğinden kaydı silindi 

15530600006 MEL*****KİN SİNEMA VE TELEVİZYON Tezli Yüksek Lisans Süresinde tezini bitiremediği için kaydı silindi 

18530300018 EBR*****NEŞ TARİH Tezli Yüksek Lisans Süresinde tezini bitiremediği için kaydı silindi 

18530300015 AYL*****MAN TARİH Tezli Yüksek Lisans Süresinde tezini bitiremediği için kaydı silindi 

18530300008 CEY*****ĞLU TARİH Tezli Yüksek Lisans Süresinde tezini bitiremediği için kaydı silindi 

17530300004 EMR*****ŞIK TARİH Tezli Yüksek Lisans Süresinde tezini bitiremediği için kaydı silindi 

17530300001 OSM*****ÖSE TARİH Tezli Yüksek Lisans Süresinde tezini bitiremediği için kaydı silindi 

17531200020 ERS*****TAŞ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ Tezli Yüksek Lisans Süresinde tezini bitiremediği için kaydı silindi 

17531200017 MİR*****KUN TEMEL İSLAM BİLİMLERİ Tezli Yüksek Lisans Süresinde tezini bitiremediği için kaydı silindi 

17531200012 ZEY*****MİR TEMEL İSLAM BİLİMLERİ Tezli Yüksek Lisans Süresinde tezini bitiremediği için kaydı silindi 

17531200008 YAS*****LER TEMEL İSLAM BİLİMLERİ Tezli Yüksek Lisans Süresinde tezini bitiremediği için kaydı silindi 

17530100005 OYA*****ĞAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Tezli Yüksek Lisans Süresinde tezini bitiremediği için kaydı silindi 

17530100002 HAT*****LİK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Tezli Yüksek Lisans Süresinde tezini bitiremediği için kaydı silindi 

18531100004 GÜL*****URT TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ Tezli Yüksek Lisans Süresinde tezini bitiremediği için kaydı silindi 

17531100009 UĞU*****YAZ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ Tezli Yüksek Lisans Süresinde tezini bitiremediği için kaydı silindi 

 

Öğrencilerin Ad ve Soyadlarındaki bazı karakterler KVKK kapsamında maskelenmiştir. 

 

https://sbe.odu.edu.tr/Page/151/iletisim_bilgileri

