
TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS ÖĞRENCĠLERĠ ĠÇĠN ÖNEMLĠ DUYURU 
 

 Enstitümüze 2016-2017 Güz Yarıyılından önce kayıtlı olan DERS AġAMASINDAKĠ 

öğrencilerimize 6 yarıyıl süre verilmiĢtir. Enstitüden iliĢiklerinin kesilmemesi için 

aĢağıda belirtilen aĢamalara dikkat etmeleri gerekmektedir: 

 2016-2017 eğitim öğretim Güz yarıyılı birinci yarıyılları olarak kabul edilip, en geç 

2017-2018 Bahar yarıyılı (en fazla 4 yarıyıl) sonunda kredili derslerini ve seminerini 

başarıyla tamamlamak zorundadır.  4 yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminerini 

başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin kaydı silinir. 4 yarıyıl sonunda ders ve seminerini 

başarıyla tamamlayan öğrenciler, en geç 2018-2019 Güz yarıyılı akademik takvimde belirtilen 

Ders Ekleme-Bırakma/Mazeretli Ders Seçimi son tarihine kadar “TEZ ÖNERİSİ 

MÜRACAAT FORM” larını Enstitümüze teslim etmeleri ve en geç 2018-2019 Bahar yarıyılı 

(en fazla 2 yarıyıl) sonunda da Tez Savunma Sınavına girmeleri zorunludur. 

 

 Enstitümüze 2016-2017 Güz Yarıyılından önce kayıtlı olan TEZ AġAMASINDA 

OLUP TEZ ÖNERĠSĠ VERMEYEN öğrencilere 4 yarıyıl süre verilmiĢtir. Enstitüden 

iliĢiklerinin kesilmemesi için aĢağıda belirtilen aĢamalara dikkat etmeleri 

gerekmektedir: 

 2016-2017 eğitim öğretim Güz yarıyılı birinci yarıyılları olarak kabul edilip, en geç 

2017-2018 Güz yarıyılı akademik takvimde belirtilen Ders Ekleme-Bırakma/Mazeretli Ders 

Seçimi son tarihine kadar “TEZ ÖNERİSİ MÜRACAAT FORM” larını Enstitümüze teslim 

etmeleri, 2017-2018 Bahar yarıyılı sonunda da Tez Savunma Sınavına girmeleri zorunludur.  

 

 Enstitümüze 2016-2017 Güz Yarılından önce kayıtlı olan TEZ ÇALIġMASINA 

BAġLAMIġ öğrencilere 4 yarıyıl süre verilmiĢtir. 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılı 

birinci yarıyılları olarak kabul edilip, en geç 2017-2018 Bahar yarıyılı sonunda Tez 

Savunma Sınavına girmeleri zorunludur. 

ÖNEMLĠ NOT: Yukarıda eğitim için verilen süreler, Askerlik sevk tehirine ek bir tecil hakkı 

getirmemektedir. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Yönetmeliğimiz Madde 17 (12) “Yüksek lisans tezi savunma tarihi, tez önerisinin 

kabul tarihinden itibaren iki yarıyıldan daha az olamaz.” hükmü gereğince;   

Seminer ve Tez aĢamasına gelen öğrencilerin Tez Önerilerinin 2016-2017 Eğitim-

Öğretim yılı Bahar yarıyılından geçerli olabilmesi için;         

a) Seminerlerin Enstitümüze en geç 10 Şubat 2017 tarihine kadar, 

b) Tez Önerilerinin en geç 17 Şubat 2017 tarihine kadar teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. 

 Tez Önerisi Müracaat Formunun Ders Ekleme-Bırakma/Mazeretli Ders Seçimi son 

tarihinden (17 Şubat 2017) sonra Enstitüye iletilmesi halinde, Yüksek Lisans programı 

öğrencisi Tez Savunma Sınavına bir sonraki dönemden (Güz) başlamak üzere en erken iki 

yarıyıl sonunda girebilecektir.  


