Yüksek lisans programı tamamlama süresi, en az iki yarıyıl
ders ve en az iki yarıyıl tez çalışması olmak üzere dört
yarıyıldır. Azami süre altı yarıyıldır.

Anabilim Dalının belirleyeceği kontenjan önerileri
Anabilim Dalı Kurul Kararı ile Enstitü’ ye bildirilir.
Enstitü Kurulu ve Üniversitemiz Senatosu tarafından
onaylanan kontenjanlar GÜZ yarıyılı için Haziran
ayında Enstitü web sayfasında ilan edilir.

Anabilim Dalları bilim/mülakat sınavı için
belirledikleri asil ve yedek jüri üyelerini Anabilim
Dalı Kurul Kararı ile Enstitüye bildirirler.

Enstitü tarafından ilan edilen başvuru tarihleri arasında
öğrenci adayı ön kayıt işlemini ilgili adresten online
olarak gerçekleştirir. Başvuru evraklarını son başvuru
tarihinden önce Enstitüye ulaştırır. Bilim/mülakat sınav
yeri, saati ve tarihi Enstitü web sayfasında aracılığıyla
duyurulur.

Anabilim Dalları tarafından yapılan bilim/mülakat
sınavına alınan öğrenci adayları Enstitü tarafından
belirtilen tarihte ilan edilir ve başarılı öğrenci adayları
kesin kayıt hakkı kazanırlar. Öğrenci adayı kesin kayıt
için istenilen belgeleri eksiksiz Enstitüye teslim eder ve
kayıt işlemlerini tamamlar.

Kayıt yaptıran her öğrenci için Anabilim Dalı önerisine
istinaden Danışman öğretim üyesi atanır.(yeni kayıtlı
öğrencilere danışman atanıncaya kadar bu görevi
Anabilim Dalı Başkanı yürütür)

Anabilim Dalı, Eğitim Öğretim yılı akademik yarıyıl
başlamadan önce;

Haftalık Ders programlarını,

Ders yükü bildirim formlarını,

Ders içeriklerini,

Yeni öğrenciler için danışman öğretim üyesi
önerilerini,

Geçerli yarıyıl için verilecek dersler ve
öğretim üyeleri formları hazırlanarak
Anabilim Dalı Kurul Kararı ekinde Enstitüye
sunar.

Akademik takvime göre öğrenci, kayıt yenileme ders
seçimi ve danışman onayı işlemlerini tamamlar.
Anabilim dalı tarafından alması gereken dersler
belirlenir ve 2 yarıyıl kayıt yenilenmesi suretiyle ders
aşaması devam eder.

MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında,
EABD Kurulu her öğrenci için tez konusunu ve tez
danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar
Enstitüye önerir. EABD Kurulunun önerisi EYK ’da
karara bağlanır.

Tezli yüksek lisans programlarında tez çalışmasına
başlayan öğrenci 2 yarıyıl sonunda tezini tamamlar.
Çalışmasını tamamlayamayan öğrenci 2 yarıyıl daha ek
süre kullanarak tezini tamamlar.

Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer
dersini başarı ile tamamlayamayan öğrencinin Enstitü
ile ilişiği kesilir.
Azami süreler içinde tez çalışmasında başarısız olan,
tez savunmasına girmeyen veya tez savunma sınavı
sonucunda tezi başarısız bulunarak reddedilen
öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez çalışmasını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencinin
Anabilim Dalının önerisi ve EYK.’nın onayıyla oluşturulan
yüksek lisans tez savunma jüri üyeleri önünde tezini
savunur. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de
yükseköğretim kurumun dışından olmak üzere üç asıl, iki
yedek öğretim üyesinde oluşur. İki danışmanlı tezlerde ise
biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de yüksek öğretim
kurumu dışından olma üzere beş asıl, iki yedek öğretim
üyesinden oluşur.

Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri; tez
çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme
kararı verir ve bu karar Anabilim Dalı tarafından sınavı
izleyen 3 gün içerisinde tutanakla Enstitüye bildirilir.

Tezi savunma sınavında başarısız bulunarak reddedilen
Öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç 3 ay
içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak aynı jüri önünde
tezini yeniden savunur. Tez sınavının tamamlanmasından
sonra jüri, tez çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul
veya red kararı verir. Öğrenicinin tezinin reddedilmesi
durumunda Enstitü ile ilişiği kesilir.
Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç üç ay
içinde aynı jüri önünde tezini yeninden savunmayan
öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır ve öğrencinin Enstitü
ile ilişiği kesilir.

Tez Savunma Sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları
sağlamak kaydıyla tezinin dijital kopyası ve en üç adet
ciltlenmiş nüshası ile YÖK Başkanlığı Ulusal Tez Merkezince
gerekli görülen giriş işlemlerini tamamlayarak Enstitüye
teslim eden ve tezi EYK tarafından onaylanan öğrenciye
tezli yüksek lisans diploması verilir. Azami süre sonunda
işlemlerini tamamlamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği
kesilir.
Diploma almaya hak kazanan öğrenci Enstitüden temin

edeceği “İlişik Kesme Formu” ile birlikte Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı Diploma Servisine müracaat ederek
diplomasını alabilir.

