
BHP öğrencisi, BHP derslerinin 
yanında lisansüstü programa 
yönelik en fazla 6 AKTS’lik 
derste alabilir. 
 

BHP dersleri en çok 2 yarıyılda 

tamamlandı mı? 

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

 
En az 4 - En  çok  6  yarıyıl - BHP (Bilimsel Hazırlık Programı) hariç 

 
En az 21 Ulusal Kredi - En az 7 Ders 

  Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Dersi Dâhildir. 

İlk Kayıt 
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Evet 

Enstitü Yönetim Kurulu tarafından öğrenci mezun edilir.  
 

Diploması Hazırlanır. 

Öğrenci tamamlanan tezinin 1 nüshasını tez yazım kurallarına uygunluğu için Enstitüye inceletir. 

İncelen teze basım onayı verildikten sonra Öğrenci en az 7 nüsha ciltlenmiş tezini mezuniyet için 

istenen diğer belgelerle birlikte sınava girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde Enstitüye teslim e der. 
 

Öğrenci belgelerini 1 ay içinde Enstitüye teslim etti mi? 

Enstitü Yönetim Kurulu 

süreyi en fazla 1 ay 

uzatabilir. Verilen süre 

Sonunda da gerekli 

koşulları yerine getirmeyen 

öğrenci, koşulları yerine 

getirinceye kadar 

mezuniyet belgesini 

ve diplomasını alamaz, 

öğrencilik haklarından 

yararlanamaz ve azami 

süresinin dolması 

durumunda enstitü ile 

ilişikleri kesilir. 

 

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 enstitü ile 

ilişikleri kesilir. 

 

Öğrenci  tarafından  hazırlanan  yüksek lisans  tezi, İntihal  Yazılım Programı Raporu, Bilimsel yayın 

veya proje yaptığına dair belge ve Jüri Önerisi formunu Anabilim Dalı üst yazısı ile  Enstitüye 

gönderilir. Enstitü Yönetim Kurulundan geçen savunma kararı jüri üyelerine gönderilir. 
Tezin Jüri Üyelerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde Tez Sınavı yapılır. 

Tez değerlendirme sınav tutanağı, kişisel raporlar en geç 3 gün içinde Anabilim Dalı tarafından 

Enstitüye gönderilir. 

 
 

Öğrenci sınavda Başarılı bulundu mu? 

Öğrenci Tez çalışmasını tamamladı mı? 

Azami süreler içerisinde 

tez çalışmasında 

başarısız olan veya tez 

savunmasına girmeyen 

öğrencinin enstitü ile 

ilişikleri kesilir. 

 

Öğrenci derslerini ve seminerini 4 yarıyıl sonunda başarıyla tamamladı mı? 

4 yarıyıl sonunda kredili 

derslerini ve seminerini 

başarıyla 

tamamlayamayan 

Öğrencinin enstitü ile 

ilişikleri kesilir. 

Akademik takvimde belirtilen tarihlerde her 

yarıyıl kayıt yenilemek şartıyla, lisansüstü 

derslere kayıt olunmalıdır. 

Her dönem kayıt yeniledi mi? 

Kayıt yapılmayan her 

dönem azami süreden 

sayılır. 

BHP uygulanacak mı? 
Süre sonunda 

programdan başarısız 

olan lisansüstü 

öğrencilerinin enstitü 

ile ilişikleri kesilir. 

Anabilim dalı başkanlığı 

öğrenciye en geç üç hafta 

içerisinde danışman 

ataması önerir; 

En Fazla 4 yarıyıl sonunda Öğrenci Tez Önerisini Enstitüye Sundu mu?           


