
Akademik takvimde belirtilen tarihlerde her 

yarıyıl kayıt yenilemek şartıyla, lisansüstü 

derslere kayıt olunmalıdır. 

BHP uygulanacak mı? 

Madde 11(1) 

Danışman, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Tez Konusu ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar 
Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile belirlenir ve Enstitüye bildirilir. 

Öğrenci derslerini ve seminerini 4 yarıyıl sonunda başarıyla tamamladı mı? 

Madde 37(1) 

BHP öğrencisi, BHP derslerinin 

yanında lisansüstü yönelik 

derslerde alabilir. 

Madde 37(4) 

Bhp dersleri en çok 2 yarıyılda 

tamamlandı mı? 

FBE Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak yazılan tez, İntihal Yazılım Programı Raporu ve Jüri Önerisi Anabilim Dalı 
Akademik Kurulu kararıyla birlikte Enstitüye gönderilir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal 

yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek biri intihalin tespiti 
halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. 

Tez değerlendirme sınav tutanağı, kişisel raporlar, duyuru ve katılım listesi en geç 3 gün içinde Anabilim Dalı tarafından 
Enstitüye gönderilir. 

Öğrenci sınavda Başarılı bulundu mu? 

Öğrenci tez çalışmasını tamamladı mı? 

Madde 13(1) 

Öğrenci ciltlenmiş tezinin en az 3 nüshasını, dijital kopyasını ve mezuniyet için Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri 

sınava girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde Enstitüye teslim eder. 

Öğrenci belgelerini 1 ay içinde Enstitüye teslim etti mi? 

Öğrenci dosyası incelenir. Geçici Mezuniyet Belgesi verilir. Hazırlanıldığında “Tezli Yüksek Lisans 

Diploması” verilir. 

Madde 12(7-8) Tezi Başarısız bulunarak 

reddedilen öğrencinin 
Üniversite ile ilişiği kesilir. Düzeltme 

kararı verilen öğrenci en geç 3 ay içinde 

tezi yeniden savunur. Bu savunma 

sonunda da başarısız bulunan 

öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Madde 8 (2) 

En az 24 Ulusal Kredi - En az 8 Ders 

En az 120 AKTS (Dersler + Seminer + Uzmanlık Alan Dersi + Tez Çalışması) 

Madde 9 (2) 

En az 3 - En çok 6 yarıyıl - BHP (Bilimsel Hazırlık Programı) hariç 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yüksek Lisans İş Akışı 
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İlk Kayıt 

Madde 13(1) Enstitü Yönetim Kurulu 

süreyi en fazla 1 ay uzatabilir. Verilen 

süre sonunda da gerekli koşulları yerine 

getirmeyen öğrencinin Üniversite ile 

ilişiği kesilir. 

Madde 12 (7) 

Azami süreler içerisinde tez 

çalışmasında başarısız olan 

veya tez savunmasına girmeyen 

öğrencinin Üniversite ile ilişiği 

kesilir. 

Madde 9 (2) 

4 yarıyıl sonunda kredili 

derslerini ve seminerini 

başarıyla tamamlayamayan 
öğrencinin Üniversite ile 

ilişiği kesilir. 

Madde 37(4) Süre sonunda 

başarılı olamayan öğrencinin 

Üniversite ile ilişiği kesilir. 


