
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ  

Azami Süresi Dolan Öğrenciler için; 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.06.2016 tarihli Lisansüstü Eğitim konulu 
yazısı uyarınca 2016-2017 Güz yarıyılı başlangıç tarihi kabul edilerek esas alınır.  

Öğrenim Süreleri 

Bilimsel Hazırlıkta Geçen Süreler Hariç Öğrenim Süreleri 

 Eğitim Düzeyi Normal Öğrenim Süresi Azami Öğrenim Süresi 

Tezli Yüksek Lisans  4 yarıyıl 6 yarıyıl 

Tezsiz Yüksek Lisans 3 yarıyıl 3 yarıyıl 

Doktora Programı Tezli Y.Lisans Derecesi :  8 yarıyıl 
Lisans Derecesi              : 10 yarıyıl 

12 yarıyıl 
14 yarıyıl 

 

Azami Süresi Dolan Lisansüstü Öğrencileri Hakkında Dikkat edilmesi gerekenler; 
A. Tezli Yüksek Lisans Programları hakkında 
 Azami süresi olan 6 yarıyılı tamamlanmış öğrenci mezuniyet koşulları olan  

en az 21 kredi , toplam en az 120 AKTS (programına göre değişiklik 
gösterebilir)+ 7 ders+ Seminer + Tez) kriterlerden birini dahi 
tamamlayamazsa okul ile ilişiği kesilir. Bunlara ek olarak, 

 Programın gerekleri olan CCR ve Transkripti incelenerek açık slotunun 
kalmaması gerekmektedir. Genel Not Ortalaması (GNP) 2,50 ve üstü olmak 
zorundadır.  

 Öğrencinin izinli sayılma durumları dikkate alınmalıdır. Süresine sayılarak 
yapılan dondurma kararlarında dondurmuş olduğu yarıyıl da azami süre 
içinde kabul edilir.  Süresine sayılmadan yapılan dondurma kararlarında ise 
bu süre dikkate alınmaz.  
 
 

B. Tezsiz Yüksek Lisans Programları hakkında 
 Azami süresi dolan 3 yarıyılı tamamlanmış öğrenci, mezuniyet koşulları olan 

(en az 30 kredi ve 60 AKTS (programına göre değişiklik gösterebilir)+ 10 
ders+ Mezuniyet Projesi) kriterlerinden birini dahi tamamlayamazsa okul ile 
ilişiği kesilir. Bunlara ek olarak, 

 Programın gerekleri olan CCR ve Transkripti incelenerek açık slotunun 
kalmaması gerekmektedir. Genel Not Ortalaması (GNP) 2,50  ve üstü olmak 
zorundadır.  



 Öğrencinin izinli sayılma durumları dikkate alınmalıdır. Süresine sayılarak 
yapılan dondurma kararlarında dondurmuş olduğu yarıyıl da azami süre 
içinde kabul edilir. Süresine sayılmadan yapılan dondurma kararlarında ise 
bu süre dikkate alınmaz. 

 
C. Doktora Programları hakkında 

 
 Tezli Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilenlerde azami süresi olan 12 

yarıyılı tamamlanmış öğrenci mezuniyet koşulları olan (en az 21 Kredi ve 
240 AKTS +7 ders + Seminer + Yeterlik Sınavı +Doktora Tezi) kriterlerinden 
birini dahi tamamlayamazsa okul ile ilişiği kesilir. 

 Lisans derecesi ile kabul edilenlerde; 14 ders + Seminer + Yeterlik Sınavı + 
Tez Çalışması, en az 42 kredi ve 300 AKTS olmalı.  Bunlara ek olarak, 

 Programın gerekleri olan CCR ve Transkripti incelenerek açık slotunun 
kalmaması gerekmektedir. Genel Not Ortalaması (GNP) 3,00 ve üstü olmak 
zorundadır.  

 Öğrencinin izinli sayılma durumları dikkate alınmalıdır. Süresine sayılarak 
yapılan dondurma kararlarında dondurmuş olduğu yarıyıl da azami süre 
içinde kabul edilir. Süresine sayılmadan yapılan dondurma kararlarında ise 
bu süre dikkate alınmaz. 

 
 

 


