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Tezsiz Yüksek Lisans 

Programına Kabul 

B
ili

m
se

l H
az

ır
lık

 

 

Kabul edilen 

programdan farklı 

bir lisans derecesi mi 

var? 

H
A

Y
IR

 

 

Dersler en az CC notu 

ile başarıldı ve genel 

not ortalaması en az 

2,50/4,00 mı? 

HAYIR 

 

Bilimsel hazırlık programında geçirilecek 

süre en çok iki yarıyıldır. Yaz okulunda 

öğrenci ders alabilir ancak yaz okulu ayrı 

bir yarıyıl olarak değerlendirilmez. Bu süre 

sonunda başarılı olamayan öğrencinin 

programla ilişiği kesilir. MADDE 18/5 

EVET 

EABDB tarafından bilimsel 
hazırlık formunun 

düzenlenmesi. 

EABDB tarafından her öğrenci için ders 

seçimi ve dönem projesinde 

danışmanlık edecek, en az doktora 

derecesine sahip bir öğretim görevlisi 

danışman olarak bildirilir. 

Öğrenci tarafından ders seçimi 

yapılması. 
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Öğrencinin danışman 

değişikliği istemi veya 

danışmanın bir öğrencinin 

danışmanlığından çekilme 

istemi gerekçesi ile birlikte 

EABDB’nin önerisi üzerine 

LPE Yönetim Kurulunda 

karara bağlanır.  

MADDE 22/2 

EVET 

Dönem projesi konusu en geç 2. 

Yarıyıl sonunda öğrenci ve 
danışman tarafından EABDB’ye 

önerilir. 

Öğrenci, dönem projesi 

dersinin alındığı yarıyılda 

dönem projesi dersine kayıt 

yaptırmak zorundadır. 
EABDB proje 

konusunu 

onayladı mı? 

HAYIR 

 

EVET 

LPE Yönetim Kurulu kararı ile dönem 

projesi konusunun kesinleşmesi. 

Dönem projesini tamamlayan 

öğrenci, ilgili yarıyılın sonunda yazılı 

proje ve/veya raporunu teslim etmek 

zorundadır. 

İntihal raporu 
benzerlik oranı 

belirtilen seviyenin 

altında mı? 

Öğrenci tarafından dönem 

projesinde değişiklik yapılması. 

HAYIR 

Öğrenci tarafından dönem 

projesini sunulması. EVET 

Dönem projesinin yazılı ve 

elektronik nüshalarının 

EABDB’ye teslim edilmesi. 

Dönem projesinin yazılı ve 

elektronik nüshalarının EADBD 

tarafından LPE’ye iletilmesi. 

Üç yarıyıl sonunda dönem 

projesi ve her ders en az CC notu 

ile başarıyla tamamlanarak en az 

3,00/4,00 GNO yapıldı mı? 

Mezuniyet 

Öğrenci ile 

ilişiğin kesilmesi 
HAYIR 

 

EVET 
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Bilimsel hazırlık yarıyılının 

tekrarlanması. 

Tezsiz Yüksek Lisans programına dahil 

olacak öğrencinin başvurduğu program ile 

sahip olduğu lisans derecesi, hangi 

üniversiteden alındığı fark etmeksizin, 

bağlantısız ise, öğrenci bilimsel hazırlık 

programına dahil olur. MADDE 18/1 

https://www.tedu.edu.tr/sites/default/files/content_files/docs/Yonetmelikler/lisansustuegitimogretimyonetmeligi.pdf
https://graduate.tedu.edu.tr/sites/default/files/content_files/bilimsel_hazirlik_formu.docx
https://graduate.tedu.edu.tr/sites/default/files/content_files/bilimsel_hazirlik_formu.docx
https://www.tedu.edu.tr/sites/default/files/content_files/docs/Yonetmelikler/lisansustuegitimogretimyonetmeligi.pdf
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