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Fen Bilimleri Enstitüsü
Tezsiz Yüksek Lisans Programı Süreç Akış Şeması

*Madde 42
En az 30 Ulusal Kredi - En az 10 Ders (**)

En az 90 AKTS (Dersler + Dönem Projesi)
*Madde 41

En az 2 - En çok 3 yarıyıl - BHP (Bilimsel Hazırlık Programı) hariç

İlk Kayıt

Akademik takvimde belirtilen tarihlerde  
her yarıyıl kayıt yenilemek şartıyla,

lisansüstü derslere kayıt olunmalıdır.
Her dönem kayıt yeniledi mi?

*Madde 41
Tezsiz yüksek lisans programını
tamamlama süresi, bilimsel
hazırlıkta geçen süre hariç,
kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden
başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın
en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda
başarısız olan veya programı
tamamlayamayan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

*Madde 43(1)

Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenci, ilk yarıyıldan sonra, dönem projesi dersine kayıt yaptırabilir. 
Öğrenci, dönem projesi öneri formunu danışmanına sunar. Bu form danışman ve EABD başkanının onayı ile 
enstitüye teslim edilir. Dönem projesi önerisi EYK kararı ile kesinleşir. Dönem projesi konusunda değişiklik 

yapılması durumunda aynı işlem tekrar edilir

Dersler tamamlandı mı?  
Dönem Projesi sunuldu mu?  

*Madde 41
Azami süre az iki yarıyıl, en
çok üç yarıyıldır. Bu sürenin
sonunda başarısız olan veya
programı tamamlayamayan
öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

Öğrenci başarılı mı?

Dönem Projesi Tutanağı Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından EBYS üzerinden Enstitüye gönderilir. Öğrenci, 
ciltlenmiş dönem projesinin 1 (bir) nüshasını, dijital kopyasını ve mezuniyet için Enstitü tarafından istenilen diğer 
belgeleri bir ay içinde Enstitüye teslim eder. 

Öğrenci 1 ay içerisinde Dönem Projesini Enstitüye teslim etti mi?

Enstitü Yönetim Kurulu tarafından öğrenci dosyası incelenir.
Geçici Mezuniyet Belgesi verilir.

Hazırlanıldığında “Tezsiz Yüksek Lisans Diploması” verilir.

*Madde 30 (2)
EYK talep halinde 
teslim süresini en fazla 
bir ay daha uzatabilir. 
Bu koşulları yerine 
getirmeyen öğrenci 
koşulları yerine 
getirinceye kadar 
diplomasını alamaz, 
öğrencilik haklarından 
yararlanamaz ve azami 
süresinin dolması 
halinde Üniversite ile 
ilişiği kesilir
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