Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Programı Aşamaları Şematik Özeti
Ders Dönemi: 60 AKTS tamamlanmalı; { En az 24 Ulusal Kredi (en az 7 Ders ve 56 AKTS) ) + Seminer(4 AKTS)}
Tez Dönemi: 60 AKTS tamamlanmalı; { Uzmanlık Alan Dersi (8x2=16 AKTS) +Tez (2x22=44 AKTS)}
Toplamda en az 120 AKTS tamamlanmalı.
Madde 14:
* Süre 2 yıl (4 yarıyıl) - Azami 3 yıl (6 yarıyıl) (Bilimsel Hazırlık Programı ve Kayıt Dondurma Hariç)

Üniversite ile ilişiği
kesilir.

İlk Kayıt
Anabilim Dalı tarafından uygun görülen BHP dersleri
en fazla 2 yarıyıl içinde (öğrenim süresinden
sayılmadan) başarılı olarak tamamlandı mı?

Bilimsel Hazırlık Programı (BHP) uygulanacak mı?

Bilimsel Hazırlık Programı
Madde 45: Kayıt Yenileme
işlemini art arda iki kez yerine
getirmeyen öğrencilerin kaydı
silinir.

Akademik takvimde belirtilen tarihlerde her yarıyıl kayıt yenilemek şartıyla, lisansüstü programına
yönelik derslere kayıt olmalıdır. Kayıt yaptırmadığı takdirde ders (Uzmanlık Alan dersi dahil) alamaz. SBE
tarafından öğrenci için herhangi bir işlem (öğrenci belgesi, sevk tehiri gibi) yapılmaz. Her dönem kayıt yeniledi mi?

Madde 15/1: * Danışman, anabilim dalının önerisiyle kesin kayıttan sonra ya da en geç 1. yarıyılın sonuna kadar atanır.
*Madde 14: Dört yarıyıl sonunda
öğretim planında yer alan kredili
derslerini ve seminerini başarıyla
tamamlayamayan
öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

*Toplamda 24 Ulusal Kredi / 56 AKTS lik derslerini (zorunlu dersler dahil), Araştırma Yöntemleri dersini ve seminerini en
geç 4. Yy sonuna kadar başarılı şekilde tamamladı mı?

Akademik takvimde belirtilen tarihlerde her yarıyıl kayıt yenilemek şartıyla tez
çalışmasına devam edilir.
* 2 dönem Uzmanlık Alan ve Tez Çalışması dersi alınıp başarılmalıdır.

Dersler (Kredi/AKTS), seminer, uzmanlık alan
dersi ve tez çalışması tamamlandı mı?

Madde 16/2: SBE tez yazım kılavuzuna uygun olarak
hazırlanan tezin spiralli bir nüshası ve intihal raporu ile birlikte
tez jüri önerisi Anabilim Dalı Başkanlığınca (Akademik Kurul
Kararı ile) SBE'ne gönderilir.

* 5. yarıyıldan itibaren katkı payını
ödemek koşuluyla öğrenime devam
edilebilir.
* Tez çalışmasını 6. yy sonuna kadar
tamamlayamayan veya tez savunmasına
girmeyen öğrencilerin üniversite ile ilişiği
kesilir.

Madde 16/3: SBE Yönetim Kurulu tez jüri üyelerini (3 asil, 2 yedek),
önerilen öğretim üyeleri (danışman hariç en az 8 kişi) içinden
belirler.

Madde 16/4:Tez değerlendirme jürisi belirlendikten sonra azami
1 ay içerisinde tez savunma sınavı yapılır.

Madde 16/5: Tez değerlendirme sınav tutanağı, kişisel raporlar,
duyuru ve katılım listesi ile birlikte, Anabilim Dalı tarafından 3 gün
içinde Enstitüye gönderildi mi?

Tez savunması başarılı mı?

2 adet ciltlenmiş tez ve elektronik pdf kopyasını içeren CD, tez veri girişi ve
yayımlama izin formu (YÖK sitesinden, 2 adet ıslak imzalı), tez teslim
formu, 1 ay içinde teslim edilir. Belgeler teslim edildi mi?

Öğrencinin dosyası SBE Yönetim Kurulu tarafından incelenip, YKK ile onaylanır.
Mezuniyetinin onaylandığı tarih esas alınarak Geçici Mezuniyet Belgesi ve daha sonra
hazırlandığında Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir.

Madde 16/6: Tezi reddedildi ise
Üniversite ile ilişiği kesilir.
Madde 16/9: İlgili anabilim dalında tezsiz
yüksek lisans programı var ise ve yüksek
lisans tezi reddedilen öğrenci istemde
bulunmuşsa,
tezsiz
yüksek
lisans
programının ders kredi yükü, proje
yazımı ve benzeri gereklerini yerine
getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.

Madde 16/7: Düzeltme için 3 ay
ek süre verilir. 3 ay içerisinde
aynı jüri önünde savunuldu mu?

Üniversite ile ilişiği kesilir.
Başarılı mı?

Madde 17/1: Enstitü yönetim kurulu, istem durumunda teslim
süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine
getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar geçici
mezuniyet belgesini ve diplomasını alamaz, öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması
durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.

