
TEZ AŞAMASINDA OLAN TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA 

ÖĞRENCİLERİNİN EK SÜRE TALEPLERİ HAKKINDA 

 

Dayanak: YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği: (Ek:RG-10/6/2020-31151) ve 

16.02.2021 tarihli ve 2021/02 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı 

“Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü 

eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar 

başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, 

verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz." hükmü gereğince ek süre talepleri 08.03.2021 

tarihinde başlayacak olup 22.04.2021 tarihinde son bulacaktır. Sadece Tez aşamasında olan 

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri başvuru yapabilirler. Başvuru yapacak olan 

öğrencilerimizin aşağıdaki durumları dikkate almaları gerekmektedir. 

1) 2020-2021 Bahar dönemi için COVID-19 salgın sebebi ile kayıt dondurma talebi 

yapacak öğrencilerimiz ek süre talebinde bulunamazlar. 

2) Başvurular online (lisansustu.yildiz.edu.tr) yapılacaktır. 

3) Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri ek süre talebinde bulunamayacak olup sadece tez 

aşamasında olan tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuru yapabileceklerdir. 

a) Doktora Tez Aşaması: Tez Önerisinden Başarılı Olmak 

b)  Tez Aşaması Tezli Yüksek Lisans: Ders Yükünü Tamamlamış Olmak (Senato 

Esasları Ders Yükü Madde 17’ye göre) 

4) 2020-2021 Bahar Dönemi harç borcunun olması durumunda ödenmesi gerekmektedir. 

(Harç borcu olan ve harç ödeme takviminde ödeme yapmayan öğrencilerin ek süre 

talepleri kabul edilmeyecektir.) Harç ödeme takvimi için tıklayınız 

5) 2020 2021 Güz dönemi sonu itibari ile azami süresi dolmuş olan Yüksek Lisans 

öğrencileri başvuru yapamayacaktır. Bu süreçte 2020-2021 Güz Dönemi sonu itibari ile 

azami süresi biten ve mevzuattaki süreleri kullanarak mezuniyet işlemleri başlamış ve 

devam eden yüksek lisans öğrencileri de ek süre talebinde bulunamayacak olup tez 

savunma sonrası tez teslimi yapmaları gerekmektedir. YTÜ Senato Esaslarında yer alan 

tez teslim için verilen 1 aylık süreye talep edilmesi halinde EYK kararı ile 1 aylık ek 

süre verilebilmektedir. Bu süreler sonunda ciltli tez tesliminin Enstitümüze yapılması 

gerekmektedir. (Bu öğrencilerimizden; Enstitümüze ciltli tez teslimini 2020-2021 Bahar 

dönemi başlangıcı olan 8.03.2021 tarihi itibari ile yapılacak olunması durumunda 2020-

2021 Bahar dönemine ait harç ücretinin de ödenmesi gerekmektedir.) 

6)  Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ek süre talebi kabul edilen öğrencilerimizin azami 

sürelerine 1 dönem eklenecektir. 

7) Ek süre talebi yapmış olan tez aşamasındaki öğrencilerimizin 2020/2021 Bahar 

Döneminde YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato Uygulama 

Esaslarında yer alan yükümlülüklerini (tez ve uzmanlık alan dersleri seçimi, 

mezuniyet süreci, tez izleme komitesi raporu vb.) yerine getirmeleri 

gerekmektedir. 

8) Ek süre talepleri YÖK mevzuatı ve kararları doğrultusunda değerlendirilerek nihai karar 

başvuru bitiminde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından verilecektir. 

9) Online yapılacak olan ek süre talebi 22.04.2021 tarihinde son bulacak olup bu tarihten 

sonra yapılacak ek süre talepleri işleme alınamayacaktır. 
  



 

Online Ek Süre Talep Başvurusu Nasıl Yapılır? 

Yukarıdaki Şartları Sağlayan Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimiz kullanıcı 

adı ve şifreleri ile online sisteme (lisansüstü.yildiz.edu.tr) giriş yaparak "Talep İşlemleri" 

/"Talep Yap" / “Ek Süre Talep İşlemi” kısmından talep oluşturmaları ve kaydetmeleri yeterlidir. 

Yapılan işlem sadece başvuru işlemi olup nihai karar başvuru bittikten sonra Enstitü Yönetim 

Kurulu tarafından verilecektir. 

 

Ek Süre Talep Başvuru Son Tarih: 22.04.2021 Perşembe Saat:23.59 

 

 


