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BAŞLA

Hangi dersleri alacağınızı Anabilim
Dalınızdan öğreniniz. UBYS ders Alma
h dersleri seçiniz.
modülünden bu

EVET

Bilimsel Hazırlık
Dersleri alacak
mısınız?

HAYIR

1.Yarıyıl Ders Aşaması
-Teze başlayabilmek için gereken asgari 21 kredi (3 kredilik 7 ders ) gerekmektedir. Ders aşaması normal şartlarda 2 yarıyıldır.
-Planlarınızı yaparak en az 2 en fazla 5 ders alınız.(Dönemlik en fazla 15 kredi alınabilir)
-Ders seçiminizi yaparken almış olduğunuz tüm dersleri başarmak zorunda olduğunuzu unutmayınız.! 21 krediyi geçse dahi aldığınız tüm
dersleri başarmak zorundasınız.
-En geç dönem sonunda Danışman Seçimini yapınız.

2.Yarıyıl Ders Aşaması
-21 Krediyi tamamlamak için kalan dersleri seçiniz.
-Önceki dönem/dönemlerden başarısız olduğunuz dersleri seçiniz.
-Eğer bu dönem 21 krediyi tamamlıyorsanız ve başarısız olduğunuz ders /dersler açılmamışsa Anabilim Dalınıza dilekçe ile başvurarak başka
bir ders seçebilirsiniz.
-Yüksek Lisans Seminer dersini seçiniz.
-Danışman atamanız yapıldıysa “Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı” dersini seçiniz.
-Tez konunuz belirlenmemişse belirleyiniz.

21 Krediyi
Tamamladınız
mı?
EVET

3. Yarıyıl (Tez Aşaması)
-Tez konunuz halen belirlenmemişse belirleyiniz.
- Danışmanınız adına açılmış Yüksek Lisans Uzmanlık alanı ve Yüksek Lisans Tez Çalışma derslerini seçiniz.
-Yüksek Lisans Seminer dersini almadı veya başarısız olduysanız “Yüksek Lisans Seminer Dersini “seçiniz

4. Y

4.Yarıyıl (Tez Aşaması)

- Yüksek Lisans Uzmanlık alanı ve Yüksek Lisans Tez Çalışma derslerini seçiniz.
-Yüksek Lisans Seminer dersini almadı veya başarısız olduysanız “Yüksek Lisans Seminer Dersini “seçiniz

HAYIR

Hayır

Teziniz Hazır mı?
Tez Savunma
Sınavına Girecek
misiniz?

Evet
-Yüksek Lisans tez sınav jüri öneri formunu savunma sınavından 20 gün önce danışmanınıza imzalatarak Anabilim Dalı Başkanlığına
teslim ediniz.
-Tez Savunma Sınav tarih ve jürisi belli olan öğrenci intihal oranını tespit ettirmek için tezini Word formatında kaynakça ve dipnotlar
hariç Enstitü Müdürlüğüne teslim edecektir. İntihal Tespit Oranı % 24’ ün altında olması gerekmektedir.
-SBE Tez yazım Klavuzuna uygun olarak hazırlanmış tezinizi sınav tarihinden en az 15 gün önce enstitü ve sınav jüri üyelerine ulaştırınız.
-Yüksek Lisans Tez Onay sayfasını jürilerinize imzalatmadan önce mutlaka Enstitü görevlisine kontrol ettiriniz.

Red

Düzeltme
Tez savunma sınavı
tarihinden itibaren en geç
altı ay içinde gereğini
yaparak tezinizi aynı jüri
önünde tekrar
savunacaksınız.

Sınav
Sonucunuz
Nedir?

-Tez konusu değişir
-Gerekli Hallerde danışman değişikliği
yapılabilir. Yeni danışman gerekli
görürse toplam ders yükünün 1/3
ünü geçmeyecek şekilde ders
aldırabilir.

Kabul/Başarılı

-Tez savunma sınavı tarihinden itibaren 1 ay içinde mezuniyet ve işlemlerini tamamlayarak mezun olabilirsiniz.
- Tez savunma sınavı tarihinden itibaren 1 ay içinde mezuniyet ve işlemlerini tamamlayamazsanız; geçerli bir mazeretiniz
olması durumunda Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile 1 ay ek süre alabilirsiniz.

Mezuniyet İşlemlerinizi
Tamamladınız mı?

EVET

Hayır

