
ÖĞRENCİLERİMİZİN PROGRAMLARI TAMAMLAMA SÜRELERİ 
 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TAMAMLAMA SÜRELERİ 

20.04.2016 tarihinden önce Tezli Yüksek Lisans Programına Kayıt Yaptırmış Öğrenciler 

Tezli Yüksek Lisans Programında 
Ders Aşamasında Olanlar 

 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonuna kadar derslerin tamamını ve Yüksek 
Lisans Seminerini tamamlamak zorundadırlar. Bu tarihe kadar derslerin tamamını ve 
seminerini vermeyenlerin kaydı silinir. 

 
 

 Ders ve seminer aşamasını 2017-2018 Bahar yarıyılında tamamlayan öğrencilerin 2018-
2019 Bahar yarıyılı sonuna kadar tez savunma sınavına girmeleri gerekmektedir. Bu 
tarihe kadar tez savunma sınavına girmeyen ve mezun durumunda olmayan 
öğrencilerin kayıtları silinir.  
 

 
Önemli Not: Tez teslimi yapabilmek için tez önerisinin en az iki yarıyıl önce verilmesi 
gerekmektedir. 
 

Tezli Yüksek Lisans Programında 
Tez Aşamasında Olanlar 

 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sonuna kadar tez savunma sınavına girip 
mezun durumunda olmaları gerekmektedir. Mezun durumunda olamamaları halinde 
kayıtları silinir. 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TAMAMLAMA SÜRELERİ 

20.04.2016 tarihinden önce Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kayıt Yaptırmış Öğrenciler 

Tezsiz Yüksek Lisans Programında  
Ders Aşamasında Olanlar 

 2017-2018 Güz yarıyılı sonu, 28 Ocak 2018 tarihine kadar ders ve projelerini 
tamamlamamaları durumunda kayıtları silinir. 

Tezsiz Yüksek Lisans Proje Aşamasında 
Olanlar 

 2017-2018 Güz yarıyılı sonu, 28 Ocak 2018 tarihine kadar ders ve projelerini 
tamamlamamaları durumunda kayıtları silinir.  

 



ÖĞRENCİLERİMİZİN PROGRAMLARI TAMAMLAMA SÜRELERİ 
 

DOKTORA PROGRAMLARI TAMAMLAMA SÜRELERİ 

20.04.2016 tarihinden önce Doktora Programına Kayıt Yaptırmış Öğrenciler 

Doktora Ders Aşamasında Olanlar 

 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılının sonuna kadar derslerin tamamını ve 
doktora seminerini teslim etmiş olmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar derslerin 
tamamını ve seminerini teslim etmeyenlerin kaydı silinir. 
 

 2018-2019 Eğitim öğretim yılı Güz Yarıyılı sonuna kadar yeterlilik sınavına girmeleri ve 
başarılı olmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar yeterlilik sınavına girmeyen veya 
başarılı olamayan öğrencinin kaydı silinir. 

Doktora Yeterlilik Aşamasında Olanlar 
 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılı sonuna kadar Yeterlilik sınavına girmeleri ve 

başarılı olmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar yeterlilik sınavına girmeyen veya 
başarısız olan öğrencinin kaydı silinir. 

Doktora Tez Aşamasında Olanlar 

 Doktora programında tez aşamasında olan öğrenciler 2016-2017 Bahar ve 2017-2018 
Güz döneminde üst üste iki defa tez izleme komitesine katılmamaları ya da başarısız 
olmaları durumunda 2017-2018 Güz Dönemi sonunda kayıtları silinir.  
 

 Aralıklı olarak üç defa tez izleme komitesine katılmamaları ya da katılıp başarısız 
olmaları durumunda başarısız bulunduğu 3. Dönemin sonunda kayıtları silinir. 

 
 Öğrencinin tez teslimi yapabilmesi için en az 3 defa tez izleme komitesine girmesi 

gerekmektedir.(6 ay aralıklarla) 
 
 Derslerini tamamlamış, yeterlilik sınavından başarılı olmuş ve tez izleme komitesinde 3 

defa girmiş öğrencilerin 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılı sonuna kadar tez 
savunma sınavına girmeleri ve mezun durumunda olmaları gerekmektedir. Bu tarihe 
kadar mezun durumunda olmayanların kaydı silinir. 

 

Not: 20 Nisan 2016 tarihinden sonra kayıt yaptırmış öğrencilerin süresine ilişkin işlemler aşağıda yayınlanan Yönetmelikler dikkate alınarak işlem yapılır. 

- 20 Nisan 2016’da yayınlanan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği görmek için tıklayınız 
 

- 14 Kasım 2016’da yayınlanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği görmek için tıklayınız 

 

https://www.konya.edu.tr/storage/files/department/egitimbilimlerienstitusu/Lisans%C3%BCst%C3%BC%20E%C4%9Fitim%20ve%20%C3%96%C4%9Fretim%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf
http://www.yok.gov.tr/documents/10279/23688337/lisansustu_egitim_ve_ogretim_y%C3%B6netmeligi.pdf/8451c3e1-7975-40f1-bc81-3ca01cb288c8

