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Öğrenci, azami dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili 

derslerini en az CC ve seminer dersini YT (yeterli) başarı notuyla 

tamamlamak durumundadır.

Öğrenci öğrenimine devam 
eder.

TAMAMLADI

Yönetmelik 
Madde 41

Tezli yüksek lisans programlarında ders yükü, en az yedi ders ve 21 
kredi (uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve tez 

çalışması hariç) ile uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması 
ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden 

oluşur. Seminer, uzmanlık alan, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması 

dersleri kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendiril ir.

Tezli yüksek lisans programlarının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen 
süre hariç olmak üzere, tezli yüksek lisans programının normal 
tamamlama süresi her yarıyıl kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına 

bakılmaksızın en az iki yarıyıl ders ve en az iki yarıyıl tez çalışması 
olmak üzere dört yarıyıldır. Azami süre altı yarıyıl olup, mezuniyete 
hak kazanabilmek için öğrencinin en az 120 AKTS yi tamamlaması 

gerekmektedir.

Yönetmelik 
Madde 42

Öğrencinin Enstitü ile ilişiği 
kesilir.

TAMAMLAMADI

Yönetmelik
Madde 34

Öğrencinin tez konusu En geç üçüncü yarıyıl derslerinin 
başlangıcından itibaren üçüncü haftanın sonuna kadar 

Enstitüye önerilir,

Öğrenci teze başlar.
Senatonun haklı ve geçerli 

nedenleri ile en geç dördüncü 
yarıyıl ders kayıtlarının bittiği 

tarihe kadar tez konusu önerisini 
Enstitüye önerilir

ÖNERİLDİ ÖNERİLMEDİ

Öğrenci dördüncü 
yarıyılda tez konusuna 

başlar.

Öğrencinin Enstitü ile 
ilişiği kesilir.

ÖNERİLDİ ÖNERİLMEDİ

Öğrenci en erken dördüncü, 
en geç altıncı yarıyıl sonunda 

tez savunma sınavına girebilir.

Öğrenci en erken beşinci yarıyıl, 
en geç altıncı sonunda tez 
savunma sınavına girebilir.

Tezli Yüksek Lisans Diploması, Tez savunma sınavında başarılı 
olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tezinin dijital kopyası 

ve en az üç adet ciltlenmiş nüshası ile YÖK Başkanlığı Ulusal Tez 
Merkezince gerekli görülen diğer belgeleri tez sınavına giriş 

tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi EYK 
tarafından onaylanan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması 
verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından 

imzalanan nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir. EYK başvuru 
halinde teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Öğrenci bu koşulları 
yerine getirinceye kadar mezuniyet işlemlerine başlanmaz, öğrencilik 

haklarından yararlanamaz.

Yönetmelik 
Madde 44
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