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Eğitim-Oğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca 4 yarıyılda derslerini ve seminerini
tamamlayamadlklarl tespit edilen öğrencilerin kayıtlarının silinmesi görüşü|dü.

Enstitümüz Anabilim Dallarının lisansüstü prog,amlarında kayıtlı olanlardan; dosyalannn
incelenmesi sonucunda -Dört vanvıl sonunda zorunlu ders ve en az 7 ders (21 kredi) ile
seminerini baŞanyla tamamlayamadrklan tespit edilen aşağıda listesi sunulan öğrencilerin,
'Namık Kemal Üniversitesi Lisansüstü Egitim-Ögretim ve Sınav İönetmeliğinin'' Madde-l2- (2) ve
Madde 2l-(2) uyarınca ilişiklerinin kesilmesinin uygun olduğuna. bilgi ve gereği için Üniversitemiz
Oğrenci lşleri Daire Başkanlığın4 ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarına, Enstitümüz öğrenci işleri
birimine ve ilgili öğrencilere tebliğ için Enstitümüz web sayfasında duyurulmasına mevcudun oy
birliği ile karar verildi.

Enstitümüz Yönetim Kurulunun 15/02/2019 torih ve 08/74 soyütü kororü

§İr.
MADDE 12 - (l) Tezli yüksek |isans programünln
süresi bilimsel hazlrhkta geçen sure hariç, kayıt olduğu
programa ilişkin dcrslerin verildiği dönemden
başlamak ozere, hcr dönom için kaylt yaptünp
yapttrmadlğlna bak!lmakslztn dört yaİıyll olup,
program en çok a!tı yanyılda tamamlanır,
(2) Dört ya.rıyıl sonunda öğretim planında yer alan
lgedili derslerini ve seminer dersini başanyla
tanamlayamayan veya bu süre iç€risinde
}üks€köğTetim kurumunun öngördüğü başan
koşul lannı/ölçütlcrini yerine geıiremeyen: azami
sürele. içerisinde ise tez çalışmasında başansız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğ.encinin
yitkeköğrctim kurumu ile iIişiği kesilir.

süre
MADDE 2ı - ( l) Doldora programı, bilimsel hazüİlıkta
geçen süre hariç tezli },ilksek lisans dereçesi ile kabul
edilenler için kaylt olduğu programa iIişkin derslerin
ve.ildiği döncmden başlamak üzere, hc. dönem için kaylt
yapİnp yaptürmadlğlna bakılmaksızın sekiz yanyıl olup
azami tamamIama sü.esi on iki yanyıl; lisans d€recçsi ile
kabul edilenler için on yarıytl olup azami tamanlama
sü.esi on dört yarıyl!dr.
(2) Doklora prograrnı için gerekli kedili dersleri başanyla
tarnamlamanln azı.ıni süresi tezli 1tksek lisans derecesi ilc
kabu| edilenler için dön yaııyıl, lisans dcrecesi ile kabul
edilenler için aItı yanyüldlr. Bu süre içinde kedili
derslerini başaııyla tamamlayamayan voya }dks€köğIctim
kurumunun öngördüğü en az genel not orta|amasınl
sağlayamayan öğrencinin yuksekötsetim kurumu ile ilişiği
kesiIir.
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s.No
Oğr€nci
No Adı-Soyadı Anabilim Dalı / Prosram Danışman

l l l08l20l03
GAMZE
ŞENAKAR Çevre Müh. (YL) Doç. Dr. ToLGA TtJNCAL

, Ill8122l06 ONUR ÖZTÜRK TekstilMüh.(YL)
Dı. Oğr. Uyesi
ASLIHAN KORUYUCU

3 l l28l26l0l MÜBÜN SEVER Biyosistem Müh. (YL)
Dr. oğr. Uyesi
MEHMET RtcAi DURGUT

,ı ll38120l05
ZEYNEP GULER
Gü,RsüLTüR cevre Müh. (YL) Doç. Dİ. ToLGA TtNcAL

5 ll48t08l02
MURAT
YlLDtRIMLI Bahçe Bitkile.i(YL)

Dr. oğr. Uyesi
AHMET ZAFER MAKARACI

6 l l68 t l0l l2 EMRE BoZ Tarla Bitkileri (YL) Doc, Dr. ERTAN ATES
7 l l68r l0l l9 OKAN BAY larla Bitkileri (YL) Dr, Öğr, Üyesi NEZlHl SAĞLAM
8 l l68l l5l05 HANDE GENÇAY Glda Mühendisliği (YL) Dr. Öğr. Üvesi FiGEN D
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