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T.C.  

MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ 

ATATÜRK STRATEJİK ARAŞTIRMALAR  

VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

DOKTORA  

YETERLİK DÖNEMİ 

İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 

AŞAMA AÇIKLAMALAR FORM 

 ● Öğrenciler her dönem kayıt yenilemek 

zorundadır. 

● Öğrenci varsa öğrenin harcını ödemek 

zorundadır. 

● İki dönem (aralıklı veya üst üste) kayıt 

yenilemeyen öğrencinin ilişiği kesilir. 

● Kayıt yenilemeyen öğrenci dönemin ilk 

haftasında geçerli bir mazereti varsa ve bu 

Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul 

edildi ise, öğretimin başlangıcından itibaren 

iki hafta içinde mazeretli olarak kayıt 

yaptırabilir. 

FORM-1 

 ● Öğrenci derslerini ve bir seminer dersini 

başarıyla tamamlamış en az 60 AKTS’yi 

doldurmuşsa 

● Zorunlu derslerde başarılı olmuşsa 

● Seminer dersi başarılı olmuşsa 

● Ders dönemi sonunda ortalaması 3,00 ve 

üstü ise yeter aşamasına geçer 

 

 Öğrenciler ders dönemini tamamlamalarını 

takip eden ilk dönemde yeterlik sınavına 

girerler. 

Yeterlik Sınavları Güz dönemi için Ekim 

aynın son haftası ile Kasım ayının ilk haftası 

arasında; Bahar dönemi için ise Nisan ayının 

son haftası ile Mayıs ayının ilk haftası 

arasında yapılır. 

 

 ● Öğrencinin tez sürecinde tez danışmanını 

veya konusunu değiştirmesi gerekirse 

● Tez danışmanı değişikliği için Form 6,  

● Tez konusu değişikliği için Form 7’yi 

doldurup teslim eder. 

● Akademik takvimde belirtilen süreler 

içerisinde tez konusu öneren veya değiştiren 

öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu karar 

tarihinin alındığı dönem sonundan önce 

tezini savunamaz. 

FORM-6 

FORM-7 

  

KAYIT YENİLEME 

YETERLİK 

AŞAMASI 

ŞARTLARI 

YETERLİK SINAVI 

TEZ DANIŞMANI 

VEYA KONUSU 

DEĞİŞİKLİĞİ 

../atasaren.msu.edu.tr/contents/forms/ogrenci/form1.doc
../atasaren.msu.edu.tr/contents/forms/ogrenci/form6.doc
../atasaren.msu.edu.tr/contents/forms/ogrenci/form7.doc
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● Öğrenci en geç 5. yarıyıl sonuna kadar 

yeterlik sınavına girmek zorundadır. 

● Öğrenci en fazla iki kere yeterlik sınavına 

girebilir. İki sınav hakkında da başarısız 

olan öğrencinin ilişiği kesilir. 

● Yeterlik Sınavı yazılı ve sözlü sınavdan 

oluşur. 

● Sınavdan başarılı olunması için her 

kısımdan 75 ve üstü puan alınmalıdır. 

● Öğrenci sınavda başarısız olursa bir 

sonraki yarıyıl aynı jüri ile yeniden sınava 

girer. 

● Yazılı sınavdan 75 üstü alıp sözlü 

sınavdan başarısız olan öğrenci bir sonraki 

dönem sadece sözlü sınava alınır. 

● Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenci 

tez aşamasına geçer. 

 

 

 

YETERLİK SINAVI 

BAŞARISIZ BAŞARILI 

İKİNCİ 

SINAV 
TEZ 

AŞAMASI 

BAŞARISIZ BAŞARILI 

İLİŞİĞİ 

KESİLİR 
TEZ 

AŞAMASI 


