TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAM SÜRECİ

I.YARIYIL

II.YARIYIL

Akademik Danışmanın atanması
Kredili derslerin alınması
Tez Danışmanının atanması

Kredili derslerin alınması
Tez konusunun belirlenmesi (en geç ikinci yarıyılın
sonuna kadar).
Öğrenci Tez Öneri Formu ile tez çalışmasını planlar
ve Tez Danışmanına sunar.

Tez çalışması ETİK
KURUL ONAYI
gerektiriyorsa ETİK
KURUL ONAY süreci
izlenmelidir.

Öğrenci
en az 21 kredi (120
AKTS) en az 7 ders ve 1
adet seminer alıp başarılı
oldu mu?
Not: YL Ders Geçme
Notu: 70 (CB)

EVET

III. ve IV. YARIYIL
Öğrenci Tez Çalışmasına başlar. Danışman, tez
çalışması için bir program düzenler ve öğrenciyi
belirli aralıklarla değerlendirir. Her yarıyılda
Yüksek Lisans Tezi ve Uzmanlık Alan Dersi
kaydının yapılması gerekir. Tez Çalışması
bitmediği takdirde öğrenci V. ve VI. Yarıyıl
haklarından yararlanabilir

HAYIR
Tez Çalışması
savunma için hazır
mı?

Eksik ders, seminer, kredi
ve/veya AKTS’nin
tamamlanması
DÜZELTME
Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci
en geç 3 ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi
aynı jüri önünde yeniden savunur. Savunma
sonunda
başarısız
olan
öğrencinin
yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir
RED
Tezi başarısız bulunarak
reddedilen öğrencinin
yükseköğretim kurumu ile ilişiği
kesilir. Tezi reddedilen
öğrencinin talepte bulunması
halinde, tezsiz yüksek lisans
programının ders kredi yükü,
proje yazımı ve benzeri
gereklerini yerine getirmiş
olmak kaydıyla kendisine tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.

AZAMİ SÜRE
Ders Dönemi 4 yarıyıl,
Ders ve Tez Dönemi Toplam
en fazla 6 yarıyıldır.

Tez Savunma
Sınavı

KABUL
Tez inceleme ve değerlendirme formu ve tez
savunma jüri raporu formu üç gün içinde ilgili
enstitüye bildirilir
Tez onay sayfasını ekleyerek ciltlenen tez en geç
bir ay içinde enstitüye teslim edilir.
YÖK Tez Veri Giriş Formu son haline göre
güncellenir.

Tez Orijinallik Raporu
sonucu %25’in
altında olmalıdır

Tez yazım kılavuzuna göre
tamamlanan tez en az bir ay
önceden enstitüye teslim edilir.
Tez Jürisi Oluşturma
1 Tez danışmanı
1 Kurum İçi Öğrt. Üyesi
1 Kurum Dışı Öğrt. Üyesi

Not: Altı çizili
kelimelerde ilgili
formlar mevcuttur.

