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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

 

Enstitünüz ……….……………………..……………………………….. Anabilim/Bilim 

Dalı ……………………………….………….. Yüksek Lisans / Doktora programında 

……………tarihinde girmiş olduğum tez savunma sınavında başarılı bulunarak mezuniyet 

için gerekli olan evraklarımı ………………………tarihinde Enstitüye teslim ettim. Adıma 

düzenlenecek olan Diplomanın tarafıma verilmesi hususunda bilgilerinizi arz ederim. 

 

  

Öğrenci Adı Soyadı   :…………………………… 

Tarih                 : ……………………………… 

İmza        : ……………………………… 

 

Telefon:  

e-posta: 

 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mezuniyet Belgeleri İle Diploma Düzenlenmesinde Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönerge 

 

Tezsiz yüksek lisans diploması 

MADDE 38 – (1) Kredili  derslerini  ve mezuniyet projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisansöğrencisine 

tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

(2) Diplomada; öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalı ve başarmış olduğu programın adı ve var ise aldığı unvan 

belirtilir ve diplomada Enstitü Müdürü ve Rektörün imzası bulunur. 

Başarılı tezler, başarılı sanat eseri raporları ve tezli/sanat eseri raporlu yüksek lisans diploması 

MADDE 34 – (1) Başarılı bulunan yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası, tez savunma tarihinden itibaren 

bir ay içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.  

 

 
 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü  

DİPLOMA TALEP FORMU 

 



(2) Tezin bilgisayar diski (CD) üzerine kaydedilmiş kopyası, Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen tez için 

doldurulmuş tez veri giriş formu, Türkçe ve yabancı dilde özet bilgi içeren bilgisayar diski (CD), Enstitü tarafından istenen 

tezin Türkçe ve yabancı dilde yazılmış ve danışmanı tarafından onaylanmış özetlerini içeren bilgisayar diski (CD) ve ilgili 

bütün belge ve bilgiler Enstitüye ulaştıktan sonra, öğrencinin dosyası Enstitü Yönetim Kurulunca incelenir. Mezuniyet için 

bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir. 

(3) Mezuniyetine karar verilen yüksek lisans öğrencilerine tezli yüksek lisans diploması verilir. 

(4) Diplomada; öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalı ve başarmış olduğu programın adı ve var ise aldığı unvan 

belirtilir. Diplomada Enstitü Müdürü ve Rektörün imzası bulunur. 

Doktora diploması 

MADDE 46 – (1) Tez savunmasında başarılı olan öğrenciler doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, tez 

savunması tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim etmek zorundadır. 

(2) Tezin bilgisayar diski üzerine kaydedilmiş kopyası, Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen tez için 

doldurulmuş tez veri giriş formu ile Türkçe ve yabancı dilde özet bilgi içeren bilgisayar diski, Enstitü tarafından istenen ve 

tezin Türkçe ve yabancı dilde yazılmış ve danışmanı tarafından onaylanmış özetlerini içeren bilgisayar diski ve ilgili bütün 

belge ve bilgiler Enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası Enstitü Yönetim Kurulunca incelenir. Mezuniyet için bütün 

koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir. 

(3) Mezuniyetine karar verilen doktora öğrencilerine doktora diploması verilir. Doktora diplomasında öğrencinin 

izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Doktora diplomaları, Enstitü Müdürü ve 

Rektörün imzasını taşır. 

 


