
Ders AşamasıDanışman Ataması

1. yarıyılın sonuna kadar 
yüksek lisans tez danışmanı 
atama formu (Form YL 1.1) 

doldurularak EABD 
başkanlığına başvurulur.

Tez çalışmasının niteliğinin 
birden fazla tez danışmanı 

gerektirdiği durumlarda 
yüksek lisans ikinci 

danışman atama formu 
doldurulur. (Form YL 3.1)

1. tez danışmanı, EABD 
başkanlığının önerisi ve EYK 
onayı ve uygun görüşü ile 
ikinci danışman ataması 

yapılır.

Tez konusu,  EABD 
başkanlığı aracılığıyla en geç 
ikinci yarıyılın sonuna kadar 
FBE’ye iletilir. (Form YL 1.2)

Dipnot: Tez Konusu EYK kararı ile 
değiştirilen öğrenci, öğrenim 
süresi içinde EYK karar tarihini 
takip eden altı aydan önce tezini 
teslim edemez.

Yüksek lisans ders kayıtları 
her yarıyıl başında 

belirlenen süreler içinde 
UİS sisteminden yapılır ve 
yüksek lisans danışmanı 

tarafından onaylanır.

En az 7 ders ve yanında
Bilimsel Araştırmaya Giriş,

Yayın Etiği ve Seminer
dersleri başarıyla 

tamamlanır. Bunun için
gerekli azami süre 4 

yarıyıldır. (En az 120 AKTS 
ve En az 24 Kredi)

Mezuniyet için ilgili EABD 
tarafından belirlenen 

akademik şartların 
sağlanması ve GANO’nun 4 
üzerinden en az 3 olması 

gerekir. 

Tez danışmanı atanmasını 
izleyen dönemin başından 

itibaren her yarıyıl uzmanlık 
alan dersi ve tez dersi için 

kayıt yaptırılması 
zorunludur.

Dipnot: Tez süresince uzmanlık alan veya tez 
derslerinden birinden iki kere U notu alan veya bu 
derslerden birisine iki yarıyıl kayıt yaptırmayan 
öğrenciler için; EABD, Üniversitenin kadrosunda 
bulunan yeni bir tez danışmanını takip eden ilk yarıyıl 
içerisinde, öğrencinin yeni danışmanıyla beraber 
belirlediği yeni tez konusunu da takip eden ikinci yarıyıl 
sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez 
konusu EYK onayı ile kesinleşir.

İlgili ders şartlarını sağlayan 
öğrenci tez çalışması ile

devam eder.

Öğrenci hazırladığı tezi tez
danışmanına sunar.

Danışmanın onayından 
sonra “Form YL 4” Tez 

Savunma Sınavı Başvuru 
Dilekçesi doldurulur ve
Tez Çalışması Benzerlik

Raporu Alınma Esasları’na
uygun olarak hazırlanan
Tez Çalışması Benzerlik

Raporu ile birlikte
EABD’ye teslim edilir. Bu 
işlem en geç 6. yarıyılın

bitimine 30 gün kala 
yapılır.

Yüksek lisans tez jürisi
(birisi tez danışmanı ve en 

az biri de Üniversite 
dışından olmak üzere), tez 

danışmanı ve ilgili 
EADB’nin önerisi ve EYK 

onayı ile atanır. 

Hazırlanan tez, savunma 
sınavından en geç bir ay 

önce jüri üyelerine teslim 
edilir.

Başarılı bulunup
düzeltme istenen
tezler düzeltme
onaylanmadan
mezun olamaz.
Düzeltme kararı 

çıkan öğrenci en geç 
üç ay içinde tez 

düzeltmesini yapar.

Savunma sınavında 
başarısız olan 

öğrencinin Üniversite 
ile ilişiği kesilir.

Savunma sınavında 
başarılı olan öğrenci 

“Form YL 5“ Tez 
Savunma Sınavı 

Tutanağını doldurur 
ve EABD’ye teslim 

eder.

Öğrenci tez
savunma sınavını
takiben en geç bir 

ay içerisinde “Form 
YL 6” Tez Teslim 

Formu’nu 
doldurarak FBE’ye

teslim eder.

Belgelerinin eksiksiz 
olduğu tespit edilen 
öğrencinin EYK ile  
mezuniyet kararı 

alınır, diploma 
basılması için karar 
ÖİDB ye bildirilir. 

Kararın ÖİDB’ye 
ulaşmasından sonra 

öğrenci ÖİDB ile
koordineli olarak
diplomasını alır.

BAŞARISIZ

Tez Çalışması ve Tez Savunma Sınavı

Öğrenci Yüksek Lisans tez 
savunma sınavına girer. 

Tez danışmanı atanana
kadar ders danışmanlık

görevi EABD başkanı
tarafından yürütülür.

DÜZELTME 
İLE BAŞARILI

Tez danışmanı atamasını
takiben her yarıyıl UAD ve

tez dersi kaydı yaptıran
tez konusu onaylanmış

öğrenci tezini FBE 
Lisansüstü Tez Hazırlama

Kılavuzu’na
(http://fbe.agu.edu.tr/tez-
hazirlama-kilavuzu) uygun

olarak hazırlar.

İlgili ders şartları
sağlamayan öğrencinin
Enstitü ile ilişiği kesilir.
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DÜZELTMESİZ 
BAŞARILI
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