
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR AZAMİ EĞİTİM SÜRELERİ 
 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

 

YÖK’ün 20 Nisan 2016 tarihli ve 29690 sayı numaralı resmi gazetede yayınlanan 

lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliği çerçevesinde tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin her 

dönem kayıt yaptırıp yaptırmadığına (resmi izinler hariç) bakılmaksızın azami eğitim-öğretim 

süresi 3 yarıyıldır.  

 

Bu anlamda 2016-2017 eğitim öğretim yılından önceki dönemlerde tezsiz yüksek 

lisansa kayıtlı olan öğrencilerin kayıtlı oldukları programı en geç 2017-2018 Eğitim-Öğretim 

yılı Güz dönemi sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde öğrencilerin 

kayıtlı olduğu programlardan ilişikleri kesilecektir. 

 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

 

YÖK’ün 20 Nisan 2016 tarihli ve 29690 sayı numaralı resmi gazetede yayınlanan 

lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliği çerçevesinde tezli yüksek lisans öğrencilerinin her 

dönem kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın (resmi izinler hariç) azami eğitim-öğretim 

süresi 6 yarıyıldır.  

Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini 

başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü 

başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında 

başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği 

kesilmesi gerekmektedir.  

Bu açıklamalar çerçevesinde tezli yüksek lisans yapan bir öğrencinin programını kayıt 

yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami eğitim-öğretim süresinin en fazla dört yarıyılını 

ders aşamasında geçirebilir.  

Azami eğitim öğretim süresinin dört yarıyılını ders aşamasında geçirmiş bir öğrencinin 

tez süresi geriye en fazla iki yarıyıl kalır. Derslerini iki yarıyılda tamamlayan bir öğrencinin 

ise tez süresi en fazla dört yarıyıl olur.  

Bu anlamda 2016-2017 eğitim öğretim yılı Güz döneminden önceki yarıyıllarda 

yüksek lisansa kayıtlı olan öğrencilerden: 

 

a-) 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı başında derslerini bitirmiş, tez döneminde 

olan ve 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı öncesi kayıt yaptırmış bir yüksek lisans öğrencisinin 

tezini 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar yani en fazla dört yarıyılda tamamlaması 

gerekmektedir. 

 

b-) 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı başında henüz derslerini tamamlamamış ve 

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı öncesi kayıt yaptırmış bir yüksek lisans öğrencisinin ise 

derslerini en fazla dört yarıyılda yani 2017-2018 Eğitim-Öğretim tamamlamak zorundadır.  

 

c-) 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz veya bahar dönemi sonunda derslerini tamamlayan ve 

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı öncesi kayıt yaptırmış bir yüksek lisans öğrencisinin 

derslerini tamamladığı dönemden sonra geriye en fazla dört yarıyıl süresi kalmaktadır.  



d-) 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı sonunda henüz derslerini tamamlayamamış ve 2016-2017 

Eğitim-Öğretim yılı öncesi kayıt yaptırmış öğrencilerin en fazla 2017-2018 Eğitim-Öğretim 

süresi sonuna kadar derslerini, 2018-2019 Eğitim-Öğretim süresi sonuna kadar ise tezlerini 

tamamlamak zorundadır.    

Aksi takdirde öğrencilerin kayıtlı olduğu programlardan ilişikleri kesilecektir. 

 

 

DOKTORA PROGRAMI 

 

YÖK’ün 20 Nisan 2016 tarihli ve 29690 sayı numaralı resmi gazetede yayınlanan 

lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliği çerçevesinde doktora öğrencilerinin her dönem kayıt 

yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın (resmi izinler hariç) azami eğitim-öğretim süresi tezli 

yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler 

için ise on dört yarıyıldır.  

Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi 

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul 

edilenler için altı yarıyıldır. Bu süreler sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve 

seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun 

öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez 

çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim 

kurumu ile ilişiği kesilmesi gerekmektedir.  

Bu açıklamalar çerçevesinde tezli yüksek lisans derecesi ile doktora programına kayıtlı 

bir öğrencinin programına her dönem başında kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 

azami eğitim-öğretim süresinin en fazla dört, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencileri ise 

altı yarıyılını ders aşamasında geçirebilir.  

Yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş bir öğrencinin azami 

eğitim öğretim süresinin dört yarıyılını, lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrenci altı 

yarıyılını ders aşamasında geçirmiş ise geriye tez süresi için en fazla sekiz yarıyıl kalır.  

Derslerini iki yarıyılda tamamlayan bir doktora öğrencisinin, programa yüksek lisans 

derecesi ile kabul edilmiş ise tez süresi için geriye en fazla on yarıyıl, lisans derecesi ile kabul 

edilmiş ise tez süresi için geriye 12 yarıyılı kalmış olur.  

Bu anlamda 2016-2017 eğitim öğretim yılı Güz döneminden önceki yarıyıllarda 

doktora programına kayıtlı olan öğrencilerden: 

 

a-) 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı başında doktora derslerini bitirmiş, tez 

döneminde olan ve 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı öncesi doktora programına yüksek lisans 

derecesi ile kabul edilmiş bir doktora öğrencisinin tezini 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı 

sonuna kadar yani en fazla on (10) yarıyılda tamamlaması gerekmektedir. Lisans derecesi ile 

kabul edilen doktora öğrencilerinin ise tezini en geç 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı sonuna 

kadar yani en fazla on iki (12) yarılıda tamamlaması gerekmektedir.  

 

b-) 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı başında henüz doktora derslerini 

tamamlamamış ve 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı öncesi doktora programına yüksek lisans 

derecesi ile kabul edilmiş bir doktora öğrencisinin derslerini en fazla dört yarıyılda yani 2017-

2018 Eğitim-Öğretim sonuna kadar tamamlamak zorundadır. Lisans derecesi ile kabul edilen 

doktora öğrencilerinin ise en fazla 2018-2019 Eğitim-Öğretim sonuna kadar derslerini 

tamamlamak zorundadır. 

 



c-) 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz veya bahar dönemi sonunda doktora derslerini 

tamamlayan ve 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı öncesi doktora programına yüksek lisans 

derecesi ile kabul edilmiş bir doktora öğrencisinin derslerini tamamladığı dönemden sonra 

geriye en fazla on yarıyıl süresi kalmaktadır. Lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrencinin 

ise geriye en fazla on iki yarıyıl süresi kalmaktadır. 

 

d-) 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı sonunda henüz doktora derslerini tamamlayamamış ve 

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı öncesi doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul 

edilmiş bir doktora öğrencisinin en fazla 2017-2018 Eğitim-Öğretim süresi sonuna kadar 

derslerini, 2022-2023 Eğitim-Öğretim süresi sonuna kadar ise doktora tezini tamamlamak 

zorundadır. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş bir öğrencinin ise en fazla 

2018-2019 Eğitim-Öğretim süresi sonuna kadar derslerini, 2023-2024 süresi sonuna kadar ise 

doktora tezini tamamlamak zorundadır.   

Aksi takdirde öğrencilerin kayıtlı olduğu programlardan ilişikleri kesilecektir.  

 


