
  

 

1. YARIYIL (DERS AŞAMASI) 

Bu dönemde en fazla 31,50 AKTS değerinde ders seçilebilir. 

[ ‘’Bilimsel Araştırma Tekniği ve Yayın Etiği’’ (7,5 AKTS) (Zorunlu) ve 4 (Dört) adet ‘’Seçmeli Ders’’ (24 AKTS)] 

2. YARIYIL (DERS AŞAMASI) 

Bu dönemde ‘’SEMİNER’’ (12 AKTS) (Zorunlu) ve 3 (Üç) adet ‘’Seçmeli Ders’’ (18 AKTS) seçilir. 

(İlgili Anabilim Dalı’na ait seçilebilir ders olması ve/veya önceki dönemden ‘’BAŞARISIZ’’ olarak kalan derslerin 

yerine ders seçilmesi koşulu ile en fazla 60 AKTS değerinde ders seçilebilir.) 

1. YARIYIL sonunda tez danışmanının atanabilmesi için, 

öğrenci almakla yükümlü olduğu derslerden başarılı 

olması ve genel not ortalamasının ise 2,50/4,00 olması 

şartı aranır. 

‘’TEZ AŞAMASI’’na geçilebilmesi için ‘’Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği’’ 

(7,5 AKTS – Zorunlu), SEMİNER (12 AKTS – Zorunlu) ve 7 adet ‘’SEÇMELİ 

DERS’’ten (42 AKTS) ‘’BAŞARILI’’ olunması şartı aranır. (‘’BAŞARISIZ’’ 

olarak önceki dönemlerden kalan derslerin kendisi tekrar veya yerine 

ders alıp başarmış olmak kaydıyla.) 

‘’DERS AŞAMASI’nı BAŞARI ile tamamlayan 

öğrenciye ‘’TEZ DANIŞMANI’’ atanır. 

İlgili yarıyıl sonunda öğrenci, Tez Danışmanı ile 

birlikte belirlediği TEZ ÇALIŞMASI ÖNERİSİ sunar. 
‘’TEZ ÖNERİSİ’’ kesinleşmeyen öğrenci ‘’TEZ 

ÇALIŞMASI’’ yapamaz.  

‘’TEZ ÖNERİSİ DEĞİŞİKLİĞİ’’ kesinleştiği tarihten 

itibaren 1 yarıyıl geçmeden ve 1 yarıyıl kayıt 

yenileme şartı yerine getirilmeden TEZ 

SAVUNMA SINAVI yapılamaz. 



 
3. YARIYIL (TEZ AŞAMASI) 4. YARIYIL (TEZ AŞAMASI) 

‘’TEZ ÖNERİSİ’’ kesinleşen öğrenci ‘’TEZ 

AŞAMASI’’nda her yarıyıl ‘’TEZ DANIŞMANI’’na ait 

‘’TEZ ÇALIŞMASI’’ (24 AKTS) ve ‘’UZMANLIK ALAN’’ 

(6 AKTS) derslerine kayıt olmak zorundadır. 

Öğrenci, ‘’TEZ AŞAMASI’’nda 2 (İki) yarıyıl başarılı 

olmadan ‘’TEZ SAVUNMA SINAVI’’na giremez. 

‘’TEZ AŞAMASI’’nı ‘’BAŞARI’’ ile bitiren öğrenci, ‘’TEZ ÇALIŞMASI’’na ait danışmanı tarafından alınan ‘’TEZ 

ÇALIŞMASI ORİJİNALLİK RAPORU’’nu ve Tez Yazım Klavuzuna göre şekil yönünden incelenmek üzere ‘’TEZ 

ÇALIŞMASI’’na ait 1 nüshayı Enstitüye teslim eder. 

‘’TEZ ÇALIŞMASI’’ Tez Yazım Klavuzuna göre şekil şartlarına 

uygun bulunduğu ve ‘’TEZ ÇALIŞMASI ORİJİNALLİK 

RAPORU’’ benzerlik değerinin %30 ve daha az çıkması 

durumunda; 

‘’TEZ SAVUNMA SINAVI TARİH/YER/JÜRİ ÜYESİ ÖNERİSİ’’ 

Enstitüye sunulur. 

‘’TEZ ÇALIŞMASI’’ Tez Yazım Klavuzuna göre 

şekil şartlarına uygun olarak düzeltilmediği 

ve/veya ‘’TEZ ÇALIŞMASI ORİJİNALLİK 

RAPORU’’ benzerlik değerinin %30’dan 

çıkması durumunda gerekli şartlar 

sağlanıncaya kadar ‘’TEZ SAVUNMA SINAVI 

TARİH/YER/JÜRİ ÜYESİ ÖNERİSİ’’nde 

bulunulamaz. 

‘’TEZ SAVUNMA SINAVI TARİH/YER/JÜRİ ÖNERİSİ’’ uygun görülen öğrenci, ‘’TEZ ÇALIŞMASI’’na ait 1 nüshayı TÜM JÜRİ 

ÜYELERİNE (Yedek Jüri Üyeleri Dahil) ‘’TEZ SAVUNMA SINAVI’’ndan en az 15 gün önce ulaştırmakla yükümlüdür. 

‘’TEZ SAVUNMA SINAVI’’ sonucu ‘’BAŞARILI’’ kararı verilen 

öğrenci, ‘’TEZ ÇALIŞMASI’’na ait 1 nüshayı (şekil şartlarından 

incelenmek üzere) ve güncel ‘’TEZ ÇALIŞMASI ORİJİNALLİK 

RAPORU’’nu Enstitüye teslim eder. 

Tez Yazım Klavuzuna göre şekil şartlarından geçen ‘’TEZ 

ÇALIŞMASI’’ basıma verilir. 

‘’TEZ ÇALIŞMASI’’nın 3 (Üç) adet CİLTLENMİŞ ve 3 (Üç) adet 

CD/DVD formatında nüshaları Enstitüye teslim edilir. 

İşlemlerini tamamlayan öğrenci  Enstitü tarafından MEZUN edilir. 

Mezun olan öğrenci; İlişiğini keserek Yüksek Lisans Diploması’nı belirtilen tarihlerde Enstitü’den teslim alır. 

 

Dört yarıyıl sonunda almış olduğu kredili derslerini ve seminer 

dersini başarıyla tamamlayamayan ve 4,00 üzerinden en az 

2,50 genel not ortalamasını sağlayamayan, azami süreler 

içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez 

savunmasına girmeyen, tez savunma sınavından başarısız olan 

öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. 

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltme 

kararının verildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde 

gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. 

Jüri, ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında kabul veya 

ret kararı verir. İkinci kez yapılan savunma sınavı, izleyen 

yarıyılda gerçekleştiği takdirde öğrenci, o yarıyıla kayıt 

yaptırmak zorundadır. Bu savunma sonunda da başarısız 

bulunarak tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 


