
Fen Bilimleri Enstitüsü
Tezli Yüksek Lisans Programı Süreç Akış Şeması

*Madde 35 (1)
En az 21 Ulusal Kredi - En az 7 Ders**

En az 120 AKTS (Dersler + Seminer + Uzmanlık Alan Dersi + Tez Çalışması)
*Madde 34 (1)

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

İlk Kayıt

BHP uygulanacak mı?
*Madde 14 (4)

BHP öğrencisi, BHP derslerinin  
yanında lisansüstü programa  
yönelik dersler de alabilir.

*Madde 14 (3)
BHP dersleri en çok 2 yarıyılda  
tamamlandı mı?

*Madde 14 (3) 
Süre sonunda başarılı  
olamayan öğrencinin  
Üniversite ile ilişiği  
kesilir.

Akademik takvimde belirtilen tarihlerde her  
yarıyıl kayıt yenilemek şartıyla, lisansüstü  

derslere kayıt olunmalıdır.
Her dönem kayıt yeniledi mi?

Hayır

*Madde 10
Anabilim Dalı başkanlığı, kurul kararı ile her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir danışmanı en geç
birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın
sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir. Danışmanının en geç ikinci
yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

Öğrenci derslerini ve seminerini 4 yarıyıl sonunda başarıyla tamamladı mı?

Öğrenci Tez çalışmasını tamamladı mı?

Bilimsel yayın şartı yerine getirildi mi?***

Evet

*Madde 34 (2)
Ders döneminde olup 
dört yarıyıl sonunda 
öğretim planında yer 
alan kredili derslerini ve 
semineri başarıyla 
tamamlayamayan 
öğrencilerin Üniversite
ile  ilişiği kesilir.

*Madde 34 (2)
Tez döneminde olup 
azami süreler içerisinde 
tez savunmasına 
girmeyen veya tez 
savunmasında başarısız 
olan öğrencilerin 
Üniversite ile ilişiği 
kesilir. 

*Madde 39
FBE Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak yazılan tez, intihal raporu, tez ön inceleme formu ile
birlikte, Danışmanın hazırladığı Jüri Önerisi (Tez savunma sınavı jüri üyeleri, savunma sınavı tarihi
ve yeri) formu anabilim dalı başkanlığı tarafından Enstitüye iletilir. Jüri üyeleri, EYK tarafından
atandığı tarihten itibaren, en erken on beş gün, en geç bir ay içinde toplanarak tez savunma
sınavı yapar. Tez değerlendirme sınav tutanağı, kişisel raporlar ve katılım listesi en geç 3 iş günü
içinde Anabilim Dalı tarafından Enstitüye gönderilir.

Öğrenci sınavda Başarılı bulundu mu?

*Madde 39 (5-6)
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 39(9)
Öğrenci, ciltlenmiş tezinin en az iki nüshasını, dijital kopyasını ve mezuniyet için Enstitü tarafından 
istenilen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde danışman onayıyla 
birlikte Enstitüye teslim eder. 

Öğrenci belgelerini 1 ay içinde Enstitüye teslim etti mi?

*Madde 30(2)
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından öğrencinin dosyası incelenir.

Geçici Mezuniyet Belgesi verilir.
Hazırlanıldığında “Tezli Yüksek Lisans Diploması” verilir.

*Madde 30 (2) 
Enstitü Yönetim Kurulu
talep halinde 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 Üniversite ile
ilişiği kesilir.

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

(*) 11.06.2017 tarih ve 30093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

(**) Dersler Anabilim Dalının Bologna Ders Kataloğuna uygun alınmalıdır.   

(***)2018-2019 güz yy’ndan itibaren; (1)Tezli YL ve Doktora Programlarına kayıt yaptıran öğrencilere, (2)Doktora Yeterlik sınavına girecek olan öğrencilere, Tez 
Savunma Sınavına girebilmek için Bilimsel Yayın Şartı getirilmiştir 

Tez Savunma 
Sınavına girebilmek için 
Bilimsel Yayın Şartı 
yerine getirilmelidir.

Hayır


