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PROGRAM SÜRESİ 

Kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için 

kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda 

tamamlanır.  

ERKEN MEZUNİYET 

Gerekli yükümlülükleri yerine getiren ve tezini dört yarıyıldan daha kısa sürede savunabileceği 

danışmanı tarafından belirlenen yüksek lisans öğrencileri için bu süre, ilgili anabilim dalı 

akademik kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üç yarıyıla indirilebilir. 

MEZUNİYET İÇİN 

GEREKLİ KREDİ VE DERS 

YÜKÜ 

En az 21 ulusal kredi, yedi adet ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak 

üzere 120 AKTS kredisinden oluşur. II.Öğretim tezli yüksek lisans programlarında uzmanlık alan 

dersi yoktur. Seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması ulusal kredisiz olup, başarılı veya 

başarısız olarak değerlendirilir 

Öğrenciler belirtilen minimum ders sayısından fazla ders alabilirler. 

İLİŞİĞİN KESİLMESİ 

DURUMLARI 

Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan; azami 

süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin 

programla ilişiği kesilir. 

Tez savunma sınavına giren ancak tezini ve belgelerini azami süresi sonuna kadar Enstitüye teslim 

etmeyen öğrencilerin programla ilişiği kesilir. 

DANIŞMAN ATAMALARI 

Danışmanlar, ABD/ASD dalı akademik kurulu tarafından önerilir EYK tarafından atanır. 

Danışman atamalarında ve jüri oluşturulurken öğrenci ile jüri/tez üyesi ya da danışman arasında 

birinci derecede akrabalık ya da yakınlık ilişkisi bulunamaz. . 

DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ, 

YER DEĞİŞTİRMESİ, 

DÜŞÜRÜLMESİ 

Danışman değişikliği, danışmanın ve/veya öğrencinin gerekçeli talebi, ABD/ASD dalı akademik 

kurulunun önerisi ve EYK kararı ile yapılabilir. Üniversite kadrosundan ayrılan, yer değiştiren ve 

emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan tez danışmanlıkları istemeleri halinde süreç 

tamamlanıncaya kadar devam eder. 

Programa kayıtlı görünen ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen veya iki yarıyıl üst üste 

uzmanlık alan dersinden başarısız olan öğrencinin danışmanlığı, danışmanının talebi, üzerine 

üzerinden alınabilir. 

TEZ ÖNERİSİ 

Öğrenci, danışmanı ile hazırladığı tez önerisini en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili ABD’na 

sunar. Tez önerisi değişikliği öğrencinin talebi, danışmanının onayı, ABD/ASD akademik 

kurulunun önerisi ve EYK kararı ile yapılır.  

Savunma sınavı, tez konusu önerisinin verildiği tarihten itibaren en erken altı ay sonunda 

yapılabilir. 

TEZİN TAMAMLANMASI 
Tezini hazırlayan öğrenci Enstitü web sayfasındaki savunma sınavı öncesi yapılacak işlemler 

kılavuzuna göre tezini ve diğer belgelerini hazırlayıp ABD/ASD başkanlığına teslim eder. 

TEZ SAVUNMA  

SINAV JURİSİ 

Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de diğer üniversitelerde görev yapan öğretim 

üyelerinden olmak üzere üç, ikinci danışmanın jüride yer alması durumunda beş öğretim 

üyesinden oluşur. Tez jürisi, zorunlu sebepler dışında değiştirilemez. 

SINAVIN  

YAPILAMAMASI 

Savunma sınavı eksik üye ile yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav tutanakla tespit 

edilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilerek, on beş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez 

toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir. Belirlenen 

sürelerde tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. 

SINAVIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Jüri sınavı salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Olumsuz oy kullanan üye/üyeler 

gerekçelerini ilgili tutanağa eklemek zorundadır.  

Düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu 

savunma sonunda da başarısız bulunan öğrencinin programla ilişiği kesilir. 

Belirlenen sürelerde tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak 

değerlendirilir. 

TEZİN RET EDİLMESİ 
Tezi reddedilen öğrencinin talebi halinde, tezsiz programın gereklerini yerine getirmiş olmak (en 

az 10 adet ders) kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. 

TEZİN SÜRESİNDE 

TESLİM EDİLEMEMESİ 

Öğrenci, tezini ve diğer belgelerini sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim 

eder. Talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen 

öğrencinin azami süresinin dolması halinde programla ilişiği kesilir. Belirlenen sürede tez 

savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. 

MEZUNİYET 

Öğrenci, tezini ve istenen belgeleri Enstitüye teslim eder. Mezuniyet işlemleri hemen 

gerçekleşmez. Öğrencinin mezuniyet EYK kararı alındıktan sonra kesinleştir. ÖBS üzerinden 

çıkış işlemleri yapılır. Öğrenci geçici mezuniyet ve mezuniyet transkriptini E-devlet üzerinden 

alabilir. Diplomalar 1yıldan önce verilemez. 
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