TEZLİ YÜKSEK LİSANS YOL HARİTASI
(Yönetmelik ve Uygulama Esasları doğrultusunda hazırlanmış olup tüm detayları içermez)
20…-20…
Hazırlık Sınıfı
Bir Yıl
Bilimsel
Hazırlık (1
yıl)

20…-20…

20…-20…

20…-20…
TEZ DÖNEMİ

DERS DÖNEMİ
1YY(GÜZ/BAHAR)

2YY(GÜZ/BAHAR)

1. YY Dersleri

2.YY dersleri

 Bilim ve Etik
 ABD zorunlu dersler (varsa)
 Seçmeli dersler
 Uzmanlık alan dersi
 Danışmanlık
 En az 24 kredilik ders alınması
zorunlu. Bu derslerin %50 si
kayıtlı olunan ABD dan alınmalı.

En geç
2.yy
sonunda
seminer
konusu
ve tez
öneri
formu
enstitüye
teslim
edilmeli.

3YY
Tez 1. Dönem

4YY
Tez 2.
Dönem

5YY
Tez 3.
Dönem

6YY
Tez 4.
Dönem

 Tez kaydı
 Seminer
 Uzmanlık
alan dersi
 Danışmanlık

 Tez
kaydı
 (Varsa
Seminer
tekrarı)
 Uzmanlı
k alan
dersi
 Danışm
anlık

 Tez
tamamla
ma
 Uzmanlık
alan dersi
 Danışma
nlık
 Başka
ders
alınamaz

 Tez
tamamlama
 Uzmanlık
alan dersi
 Danışmanlık
 Başka ders
alamaz

Tez inceleme
Tez düzeltme
 Jürinin tezi inceleme
süresi 1 aydır
 Tez düzeltme için
maksimum süre 3 aydır
 Savunması başarılı
geçen tezlerle ilgili
belgelerin ve ciltli
tezlerin savunma
tarihinden itibaren en
geç 1 ay içerisinde
Enstitü’ye teslim
edilmesi zorunludur.
Bu süreçte başarısız olan öğrenciye
yeni bir tez konusu verilebilir, yeni
bir danışman atanabilir.

A) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci tezini en erken 3. Yarıyıl final sınavlarının başlangıcında teslim edebilir.
B) Uzmanlık Alan dersi için her dönem ders kaydı yapılacaktır.
C) 4 yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilecektir.
D) 6 yarıyıl sonunda tez çalışmasını bitiremeyen öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.

DANIŞMANLAR İÇİN BAZI HATIRLATMALAR
(Yönetmelik ve Uygulama Esasları doğrultusunda hazırlanmış olup tüm detayları içermez)

1
2
3
4

•Öğrencilere Her Yarıyıl Uzmanlık Alan Dersi (UAD) ve Danışmanlık kaydı yaptırınız.
•Her yarıyıl sonunda Uzmanlık Alan dersi ve Danışmanlık için öğrencilerin ders sonucunu Başarılı veya Başarısız şeklinde ABD
Başkanlıklarına protokol düzenleyerek bildiriniz.

•Ders veya dönem kaydı yaptırmayan öğrencilere Uzmanlık Alan dersi protokolünü “Başarısız” olarak düzenleyiniz.
•Zamanında yapılmayan veya Enstitüye sunulmayan her işlem başarısızlık sayılır (UAD protokolü vb.).

•Tüm dokümanların düzenlendikten sonra Enstitüye ulaştırılma süresi en fazla ÜÇ İŞ GÜNDÜR.
•Tez savunma sınavı jüri oluşturma tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde yapılarak ortak sonuç Enstitüye ulaştırılmalıdır.

•Tez savunma sınavından sonra tezin varsa düzeltmelerinin yapılmasını, Yönetmelik ve Uygulama Esaslarındaki ölçütlere göre
Enstitüye teslim edilmesini sağlayınız.

