
2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi için lisansüstü öğrencilik hakkını kazanan öğrencilerimizin 

yapacağı işlemler: 

Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisi olanların Enstitüye evraklarını teslim ettikten sonra Öğrenci 

Numarasını alarak kendilerine en yakın Halkbank Şubesinden ya da ATM'lerinden öğrenim ücretinin 

ilk taksiti olan 2850 TL'lik birinci taksitlerini yatırmaları (Not: Bankalara havale ücreti 

ödenmeyecektir) 

Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerimiz için; öğrenci numarası kullanıcı adı, kimlik numarası şifre 

olacak şekilde üniversitemizin e-posta uzantılı birer e-posta adresi verilecektir.  

Kullanıcı Adı :  Öğrenci No 

Şifre  :             Kimlik No 

Öğrencilerimiz söz konusu e-posta adresine girerek danışman öğretim üyesini öğrendikten sonra 9-

13 Eylül tarihleri arasında danışmanları nezaretinde ders kayıtlarını yapmaları ve onaylı bir adet 

çıktısını Öğrenci İşleri Büromuza teslim etmeleri (Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri Ders Kayıt 

Belgeleriyle birlikte yatırdıkları öğrenim ücretlerinin dekontunu da mutlaka teslim edecektir) 

gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin ise TC Kimlik No yerine Yabancı Uyruk Numaralarını 

girmeleri gerekmektedir. 

Eski öğrencilerimizin de 9-13 Eylül tarihleri arasında danışmanları nezaretinde ders kayıtlarını 

yapmaları ve onaylı bir adet çıktısını Öğrenci İşleri Büromuza teslim etmeleri (Tezsiz Lisansüstü 

öğrencileri ile normal süresini aşmış Tezli Lisansüstü öğrencileri öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra 

bir adet dekontu ders kaydı sırasında teslim etmeleri gerekmektedir). 

Tezli yüksek lisans öğrencilerinin toplamda farklı 7 ders ve seminer dersi almaları gerektiğinden ilk 

defa kayıt yapan öğrencilerimizin 4 ders, kayıt yenileme yapan öğrencilerimizin 3 ders ve seminer 

dersi seçmeleri gerekmektedir. Tez aşamasında olan öğrencilerimizin Tez dersini seçmeleri 

gerekmektedir. Seminer ve Tez dersleri danışman öğretim üyeleri adına açıldığından bu dersleri 

seçerken danışman öğretim üyesinin adı ile seçim yapılmalıdır. 

Tezsiz yüksek lisans 3 yarıyıldan oluşmakta ve 10 ders ve proje dersi şeklinde olmaktadır. Ders 

aşamasındaki öğrencilerimizin her iki yarıyılda farklı 5 ders seçmeleri, proje aşamasındaki 

öğrencilerimizin ise proje dersini seçmeleri gerekmektedir. 3. yarıyılda olup başarısız dersi bulunan 

öğrencilerimiz proje ve ders seçimini birlikte yapabilmektedirler. 

Bütün öğrencilerin ilk yarıyılda ders seçerken Araştırma Yöntemleri ile ilgili dersi zorunlu olarak 

seçmeleri gerekmektedir. 

16-20 Eylül Haftası Akademik Takvime göre ders ekle çıkar haftası olduğundan öğrencilerimizin ders 

seçimlerinde herhangi bir zorunlu değişiklik veya hata düzeltme imkanları ancak danışmanları 

nezaretinde olabilmektedir. 

(Not: Tezli Yüksek Lisansın normal süresi 4 yarıyıldır. Beşinci yarıyıl veya daha fazlasına devam 

edecek olanlar öğrenci numaralarıyla birlikte Halkbank Şubelerine yarıyıl sayısına bağlı olarak 

değişen oranlarda öğrenim ücreti ödeyecektir, aksi halde ders kaydı yapılamayacaktır.) 

Tezli Lisansüstü programlarında kayıtlı öğrencilerin azami süresi 4 yarıyılda tez aşamasına geçmek ve 

tez aşamasında ise 2 yarıyıl olmak üzere toplam 6 yarıyılla sınırlıdır. 

Tezsiz Lisansüstü programlarında kayıtlı öğrencilerin azami süresi 2 yarıyıl ders ve 1 yarıyıl proje 

olmak üzere toplam 3 yarıyıldır. 


