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Mezuniyet

TEZ ÖNERİSİ

TEZ AŞAMASI

DERS AŞAMASI

TEZ SAVUNMA SINAVI

DANIŞMAN ATANMASI

İstenilen formlar, EABD başkanlığı tarafından 3 iş günü içerisinde 
enstitüye gönderilir. Eğer sınav çevrimiçi yapılmış ise bu süre 15 iş 

günüdür.
En geç 3 ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini

aynı sınav jürisi önünde yeniden savunur. 
İkinci savunmada başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.

-BHP’de geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır (en çok 48 AKTS). Bu süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
-Bu programda geçirilen süre yüksek lisans programı sürelerine dâhil edilmez.
-BHP derslerinin yanında Lisansüstü dersleri de alınabilir. Ancak bu durumda kayıtlı
olunan yüksek lisans programında geçerli olan azami süre başlamış olur.
-BHP kapsamında alınacak zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için
gerekli görülen derslerin yerine geçemez ve lisansüstü not ortalamasına dâhil edilmez.

Tez Savunma Sonrası Yapılacaklar

İstenilen formlar, EABD başkanlığı tarafından 3 iş günü içerisinde 
enstitüye gönderilir.

Eğer sınav çevrimiçi yapılmış ise bu süre 15 iş günüdür.
Tez savunma tarihinden itibaren 1 ay içinde mezuniyet için gerekli 

belgeler (yayın şartı vd.) enstitüye teslim edilmelidir.
Danışmanın enstitüye dilekçe ile başvurması durumunda en fazla 1 ay 

daha ek süre verilebilir. 

Öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için tezde en az iki yarıyıl geçirmesi gerekir. 
Tez önerisinin verildiği ilk dönemden itibaren en az iki kez yüksek lisans tezi dersinin kaydı yaptırılır.

Danışmanın teklifi ve EABD kur ul kararı           ASİL (3 veya 5 kişi):                                 YEDEK (2 kişi):
ile tez jürisinin oluşturulması, sınav                   -Farklı Ünv. Öğr. Üyesi (en az 1 kişi) -Farklı Ünv. Öğr. Üyesi (en az 1 kişi) 
tarıhive yerinin ve enstitüye bildirilmesi          
(Savunma tarihinden en az 20 gün önce)        

Yüksek lisans tez önerisi en erken 2. yarıyılın sonunda, en geç 5. yarıyılın başında, akademik takvimde belirtilen süreler 
içerisinde verilmelidir.

En az 2 yarıyıl, en fazla 4 yarıyıl 
DİKKAT!

4 yarıyıl sonuna kadar dersler ve seminer başarıyla tamamlanmaz ise ilişik kesilir.
Seminer sunumlarının takibi (Seminer Sunumlarının Yapılması, Sunumların Sisteme Yüklenmesi, Notların-Sonuçların Sisteme 
Girilmesi, Seminer Raporlarının enstitüye Gönderilmesi) danışman tarafından akademik takvimde belirtilen tarihler arasında 

yapılmalıdır.

Atanacak danışmanların öncelikle EABD kadrosunda bulunan ve en az iki yarıyıl lisans/yüksek lisans programlarında ders 
vermiş olan öğretim üyeleri arasından belirlenir. EABDK her öğrenci için enstitüye danışman önerir. Danışmanlıklar EYK kararı ile 

kesinleşir.
İkinci danışman

İkinci tez danışman önerisi en erken tez önerisi ile birlikte eşzamanlı olarak yapılabilir.

İkinci 
danışmanın 

jüride yer alması 
durumunda jüri 

5 kişiden oluşur. 

-Ders dönemi (En az 60 AKTS)
-En az 7 ders (”Uzmanlık Alan Dersleri”, “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği”
ve “Seminer” Dersleri hariç)
-Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Dersi
-1 seminer (Ders aşamasında)
-Tez Dönemi: en az 2 dönem tez (En az 60 AKTS)
-Toplamda en az 120 AKTS (en az 4 yarıyıl, en fazla 6 yarıyıl)

İstenilen formlar, EABD başkanlığı tarafından 3 iş 
günü içerisinde enstitüye gönderilir. Eğer sınav 

çevrimiçi yapılmış ise bu süre 15 iş günüdür.
 

Öğrencinin ilişiği kesilir.

BHD Kayıt Formu

İkinci Danışman Öneri Formu

 Y L Tez Konusu Öneri Formu Tez Konusu ve Planı

AKADEMİK TAKVİM

Dersin Adı : Tez (Yüksek Lisans)

Tez Önerisi Hak Sahipliği Formu

Akademik Duyuru Formu 

Tez Savunma Sınav
Jürisi Öneri Formu

Seminer Dersi Değerlendirme Formu

Not Girişi Tamamlanmamış 
İse Not Bildirme Formu
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DÜZELTME VERİLMESİ DURUMUNDA 

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI (BHP) UYGULANACAKSA

BAŞARILI OLMASI DURUMUNDA 

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI UYGULANMAYACAKSA

TEZ BAŞARISIZ BULUNMASI DURUMUNDA 

DERS KAYDI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

Mezuniyet için ek süre talep formu

Tez Savunma Sınavı Öncesi Yapılacaklar

https://lisansustu.isparta.edu.tr/tr/tez/tez-savunma-sinavi-sonrasi-yapilacaklar-ve-mezuniyet-icin-gerekli-belgeler-10171s.html
http://lisansustu.isparta.edu.tr/tr/tez-savunma-sinavi-sonrasi-yapilacaklar/tez-savunma-sinavi-sonrasi-yapilacaklar-10171s.html
http://lisansustu.isparta.edu.tr/tr/tez-savunma-sinavi-sonrasi-yapilacaklar/tez-savunma-sinavi-sonrasi-yapilacaklar-10171s.html
http://lisansustu.isparta.edu.tr/tr/tez-savunma-sinavi-sonrasi-yapilacaklar/tez-savunma-sinavi-sonrasi-yapilacaklar-10171s.html
http://lisansustu.isparta.edu.tr/tr/tez-savunma-sinavi-sonrasi-yapilacaklar/tez-savunma-sinavi-sonrasi-yapilacaklar-10171s.html
http://lisansustu.isparta.edu.tr/tr/tez-savunma-sinavi-sonrasi-yapilacaklar/tez-savunma-sinavi-sonrasi-yapilacaklar-10171s.html
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/3-3-bilimsel-hazirlik-ders-kayit-formu-form-3-3-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/2-7-ikinci-danisman-oneri-formu-form-2-7-15122022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/4-9-yuksek-lisans-tez-konusu-oneri-formu-form-4-9-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/4-9-yuksek-lisans-tez-konusu-oneri-formu-form-4-9-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/4-13-tez-konusu-ve-plani-form-4-13-23092022.docx
http://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/2022-2023-akademik-ve-is-takvimi-07122022.pdf
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/4-14-tez-onerisi-hak-sahipligi-formu-form-4-14-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/4-1-akademik-duyuru-formu-form-4-1-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/4-1-akademik-duyuru-formu-form-4-1-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/4-10-tez-savunma-sinav-jurisi-oneri-formu-form-4-10-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/4-2-seminer-dersi-degerlendirme-formu-form-4-2-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/3-4-not-bildirme-formu-form-3-4-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/2-8-mezuniyet-icin-ek-sure-talep-formu-form-2-8-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/tr/tez/tez-savunma-sinavi-oncesi-yapilacaklar-10170s.html

