
TOBB -ETÜ Lisansüstü Yönetmeliği'ne Göre 

Tezli Yüksek Lisans Programı Önemli Tarihler 

 

* Önemli Not: TOBB-ETÜ’de eğitim 3 dönem olarak uygulanmaktadır. Aşağıda yer alan 
maddelerde geçen “yarıyıl sonu/yarıyıl başı” ifadeleri şu şekilde değerlendirilmelidir. 1 Eylül-
31 Ocak arası bir yarıyıl, 1 Şubat-30 Ağustos arası bir diğer yarıyıl olarak kabul edilecektir. 
Dolayısıyla Eylül 2019’da programa kaydolan bir öğrenci için: 

1.yarıyıl sonu: 31 Ocak 2020 

2.yarıyıl sonu: 30 Ağustos 2020 

3.yarıyıl sonu: 31 Ocak 2021 

ve benzeri. 

 

Öğrenim Süresi 
 
Madde 15 — Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıl (iki yıl)’dır. 
Dört yarıyıl (iki yıl) sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan 
veya 3,00 akademik ortalamayı tutturamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.  
Dört yarıyıl (iki yıl) sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamladığı ve 3,00 
akademik ortalamayı tutturduğu halde, henüz tezini tamamlayamamış olan öğrenciye; 
danışmanın gerekçeli görüşü ve anabilim dalı başkanının önerisi ile enstitü yönetim kurulu 
tarafından iki yarıyıl ek süre verilebilir. Bu süre içinde de tezini tamamlayarak savunma 
sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 
 

Danışman atanması 
 
Madde 8 — Lisansüstü programa kaydolan her öğrenciye ilk yarıyıl başında bir ders danışmanı 
görevlendirilir. Ders danışmanı, öğrencinin ilgi alanını dikkate alarak alacağı derslerde 
rehberlik yapar. Öğrencinin proje ve tezinin yürütülmesinde rehberlik yapmak üzere 
görevlendirilecek danışmanlarda aşağıdaki özellikler aranır: 
 
a) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez 
konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir.  
 
Yüksek lisans tezi önerisi 
 
Madde 16 — Programdaki derslerini tamamlayarak gerekli krediyi tutturan öğrenci bir tez 
önerisi hazırlamak zorundadır. Öğrencinin kendisi, danışmanı ve anabilim dalı başkanı 
tarafından; anabilim dalının yürüttüğü ve planladığı projeler de göz önünde bulundurularak 
tezin başlığı, amacı ve kapsamı belirlenir. Öğrenci tarafından, danışmanının onayıyla 
hazırlanan tez önerisi, ilgili anabilim dalı akademik kurulunda görüşülür. Anabilim dalı 



akademik kurulunun olumlu kararı ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim dalı başkanlığı 
tarafından enstitüye bildirilir. Tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. 


