TEZLİ Y.LİSANS PROGRAMI AKIŞ ŞEMASI
DERS AŞAMASI
En fazla 4 Yarıyıl
7 Ders+Bil. Araş. Tek. Ve Yayın Etiği=8 DERS
+SEMİNER (Kredisiz) =9 DERS
En Az 24 Kredi, 60AKTS
(Seminer derslerin tamamlanacağı dönemde verilir)
(Madde 26/1, 27/1)




Form X (XX)
X: form numarası
(XX): Formu dolduracak kişi
Ö:Öğrenci
D: Danışman
E: Enstitü

DANIŞMAN ATAMA
Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, danışman atanana kadar
ilgili anabilim başkanlığı tarafından yürütülür (Madde 27/4)
Enstitü yönetim kurulu; anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine En geç birinci
yarıyılın sonuna kadar danışman atar (Madde 27/2)

TEZ KONUSU BELİRLEME
Enstitü anabilim dalı başkanlığı, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu
da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye gönderir (Madde 27/2)

Dersler 2,5/4,00
GNO ile
Tamamlandı mı?

Hayır

Form 3 (D)
ABD Enstitüye Gönderir

Form 4 (Ö+D)
ABD Enstitüye Gönderir

Tez Önerisi
Belirleme için
Derslerin
Tamamlanması
gereklidir.

Evet
TEZ ÖNERİSİ BELİRLEME
Öğrenci, danışmanının uygun gördüğü tez önerisini tez dönemine kaydolduğundan itibaren
en geç üç ay içerisinde enstitüye verir (Madde 27/6).

Form 4.1 (Ö+D)
ABD Enstitüye Gönderir

TEZ AŞAMASI
En az 2 yarıyıl
En fazla 4 Yarıyıl
Tez hazırlık dersi+Uzmanlık alan dersi+Tez çalışması ile
birlikte
En Az 120 AKTS kredisi
(Madde 27/1)

Madde 28/2 Yayın
Şartı Sağlandı mı?

Hayır

Yayın Şartı, Tez
Savunma
Jürisinin
Kurulması için
Önşarttır

Evet
DANIŞMAN TEZ KONTROLVE JÜRİ ÜYESİ ÖNERME
Yüksek lisans tezi, savunmaya alınmadan önce, danışmanın onayı alınarak (tezin yazım kurallarına
uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü) enstitüye yollanır (Madde 28/1, Madde 28/2). Jüri,
danışmanın kendisiyle birlikte önereceği beş öğretim üyesi ve ilgili ABD başkanlığının önereceği beş
öğretim üyesi olmak üzere toplam on üye içinden, EYK kararı ile belirlenir (Madde 28/4).

ENSTİTÜ TEZ ÖN KONTROL
Tez Yazım Kılavuzuna göre yazım
Ön kontrolü

İNTİHAL YAZILIM RAPORU
İlgili enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu
alarak danışmana ve jüri üyelerine
gönderir (Madde 28/4).

Form 28 (E)

Form 27 (Ö+D)
ABD Enstitüye gönderir.
yazısında “Tez ve CD
Elden Teslim edilecektir”
ibaresi olacak

Danışmanca tezin Benzerlik taraması yapılacak, tarama
sonucu oluşan orjinallik raporunun birinci ve sonuncu
sayfaları danışman imzasıyla enstitümüze yollanacaktır.

Form 21 (E)
A

Form 6 (D)

A
JÜRİ ÜYESİ ATAMA
Jüri, danışmanın kendisiyle birlikte önereceği beş öğretim üyesi ve ilgili ABD başkanlığının
önereceği beş öğretim üyesi olmak üzere toplam on üye içinden, EYK kararı ile belirlenir.
Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak
üzere en az üç kişiden oluşur. İkinci danışman varsa beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur
(Madde 28/4).

JÜRİ ÜYESİNE TEZ
TESLİM
Öğrenci, 15 gün içinde tezini jüri
üyelerine teslim eder (Madde
28/5).

Form 6 (E)

DAVETİYE
Enstitü, Jüri üyelerine epostayla Davet Yazısını ve
Tez Benzerlik formunu
gönderir.

Form 20 (Ö)
ABD Enstitüye Gönderir

SINAV İLANI
Savunma sınav yer ve tarihi,
ABD tarafından en az 7 gün
önceden duyurulur (Madde 28/5).

Form 22 (Ö)
ABD Enstitüye Gönderir

TEZ SAVUNMA SINAVI
Jüri üyeleri enstitünün yazılı davetiyle, söz konusu tezin kendilerine
teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak
öğrenciyi tez savunma sınavına alır (Madde 28/5).

Form 7
Form 16
ABD Enstitüye Gönderir

SINAV
İlgili ABD Sınav sonucunu Sonucu, sınavı izleyen 3 gün içinde
kişisel raporlar ile birlikte enstitüye tutanakla bildirir (Madde 28/6).

Tez Savunma Sınav
Sonucu?
Red

Düzeltme

Kabul

Öğrenci başarısız sayılır ve
enstitü ile ilişiği kesilir (Madde
28/8).

ENSTİTÜ TEZ SON KONTROL
Tez Yazım Kılavuzuna göre yazım
kontrolü

Düzeltmeyi yapıp tezini en geç üç
ay içinde aynı jüri önünde yeniden
savunur (Madde 28/7).

ÇIKIŞ İŞLEMLERİ
Yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az
3 kopyası ile birlikte elektronik ortamda yazılmış en az bir kopyasını
tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde enstitüye
teslim etmek zorundadır (Madde 29/1).

Form 25 (Ö)
Form 28 (E)
Form 23 (Ö)

İstenen tüm belgeler
tamam mı?
Evet

EYK kararıyla TEZLİ
YÜKSEK LİSANS
DİPLOMASI almaya hak
kazanır

Hayır

Mezuniyet (TEZLİ YÜKSEK
LİSANS
DİPLOMASI)
için
Madde 29/1 deki tüm eksiklikler
tamamlanmalıdır.

Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde Y.Lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, YÖK Başkanlığına Enstitümüzce gönderilir (Madde 29/1).

