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SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
Tezsiz Yüksek Lisans Süreç Akış Şeması 

 

*Madde 26 
En az 60 AKTS – En az 10 ders  

En az 90 AKTS (Dersler + Dönem Projesi) 

*Madde 27 
En az 2 - En çok 3 yarıyıl -BHP (Bilimsel Hazırlık Programı) hariç 

 

İlk Kayıt 

BHP uygulanacak mı? 

*Madde 12 (1) 
BHP öğrencisine lisans dersleri veya başka bir lisans 

programından dersler  aldırılabilir. 

*Madde 12 (2) 
BHP dersleri en çok 2 yarıyılda tamamlandı mı? 

*Madde 12 (2) 

Süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile 
ilişiği kesilir. 

Akademik takvimde belirtilen tarihlerde her 
yarıyıl kayıt yenilemek şartıyla, lisansüstü 

derslere kayıt olunmalıdır. 

Her dönem kayıt yeniledi mi? 

Kayıt hakkı kazanan aday 5 ders (30 AKTS) seçmeli ve 

tahakkuk eden ücreti yatırmayan öğrencinin kaydı silinir. 

*Madde 28 
En geç birinci yarıyılın sonuna kadar dönem projesi danışmanı Anabilim Dalı Akademik Kurul kararıyla 

belirlenir ve Enstitüye gönderilir. Danışman, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. 
Danışman belirlenmesinin ardından Proje konusu danışman ile birlikte belirlenerek “Proje Konusu 

Belirleme Formu” danışmana imzalatılıp Enstitüye teslim edilir. 
 

Öğrenci başarılı mı? 

Dersler tamamlandı mı? 
Proje sunuldu mu? 

GANO 2,50 ve üzerinde mi? 
 

*Madde 27 
Azami sürenin dolması durumunda öğrencinin Enstitü 

ile ilişiği kesilir. 

Dönem Projesi savunma sınav tutanağı sınav sonunda Enstitüye teslim 
edilir. Öğrenci dönem projesini siyah bez cilt halinde ve CD içerisinde 

sunum tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde Enstitüye teslim eder.  
Öğrenci CD ve Dönem Projesini 1 (bir) ay içinde Enstitüye teslim etti mi? 

*Madde 29 
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 ilişiği kesilir. 

*Madde 29 
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından öğrenci dosyası incelenir. 

Geçici Mezuniyet Belgesi verilir. 
Hazırlandığında “Tezsiz Yüksek Lisans Diploması” verilir. 
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