TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ ŞEMASI
KAPSAM

Form X (XX)

Tezsiz yüksek lisans programı 60 krediden az olmamak üzere en az on ders ile dönem
projesi dâhil 90 krediden oluşur. (MADDE 23/2)

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

SÜRE
Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin
verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına
bakılmaksızın en çok üç yarıyıldır. (MADDE 24/1)

Form YL Tezsiz 1 (D+Ö)

DANIŞMAN ATANMASI
Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü ana bilim/bilim dalının da görüşünü alarak her
öğrenci için Senato tarafından belirlenen niteliklere haiz, öğrencinin kayıt olduğu ilk
yarıyılda ders seçimi ve onayı; dönem projesine kayıt olduğu yarıyılda ise dönem projesinin
yürütülmesi için bir öğretim üyesi veya ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip
doktora derecesi bulunan bir öğretim görevlisini danışman olarak belirler. (MADDE 25/1)

ABD Enstitüye gönderir.

DÖNEM PROJESİ VE YETERLİK SINAVI

Form YL Tezsiz 2 (D)

Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyıl sonunda yürütmüş olduğu çalışması ile ilgili
yazılı bir rapor hazırlamak ve danışmanın da bulunduğu bir oturumda sunmak zorundadır.
(MADDE 26/1)

Öğrencinin başarı durumu
Danışman tarafından
değerlendirilir ve ilgili formu
ABD Enstitüye gönderir.

Senato tarafından kabul edilen mevzuat hükümlerine göre tezsiz yüksek lisans programının
sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. (MADDE 26/2)

Dönem Projesi Sonucu
Başarılı mı?

Hayır

Enstitü ile ilişiği kesilir.
(MADDE 27/1)

Hayır

Mezuniyet için AGNO’nun; tezsiz
yüksek lisans programlarında en
az 2,50/4,00 olması gerekir.
Toplam kredisini tamamladığı
halde mezuniyet şartını
sağlayamamış olan öğrenciler
yeni ders/dersler alarak bu şartı
sağlarlar. (MADDE 11/10)

Evet

Dersler 2,5/4,00 AGNO
ile tamamlandı mı?

Evet

ENSTİTÜ KONTROL

Öğrenci, Dönem Projesi raporunun bir kopyasını Enstitüye iletir. Enstitü tarafından, Tez
Yazım Kuralları dikkate alınarak öğrencinin Dönem Projesi yazım kontrolü yapılır.

MEZUNİYET
Yazımı onaylanan Dönem Projesi raporunun bir kopyası ve CD Enstitüye teslim edilir.
Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğrenci TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DİPLOMASI almaya hak
kazanır ve bu karar tarihi mezuniyet tarihi olarak kabul edilir.

Form YL Tezsiz 3 (E)
Öğrenci Enstitüye getirir.

Form YL Tezsiz 4 (Ö)

ABD, Dönem Projesi sunum
planlamasını (tarih, yer vb.)
yapmalı ve Bölümde
duyurmalıdır.

