KASTAMONU
ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ ŞEMASI

7 Ders
En Az 21 Kredi, 60 AKTS

DANIŞMAN ATAMA
Danışman atamaları ana bilim dalı başkanlığının önerisi üzerine en geç birinci yarıyılın
sonuna kadar enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.
Danışman atanıncaya kadar geçen süreçte öğrenci işlemleri ana bilim dalı başkanı
tarafından yürütülür.




Dersler 2,5/4,00
AGNO ile
Tamamlandı mı ?

Tez Önerisinin
verilebilmesi için
7 Ders
dersinin
alınması ve AGNO nun en
az 2,50/4,00 olması
gereklidir.

HAYIR

EVET

TEZ KONUSUNUN BELİRLENMESİ VE TEZ AŞAMASI
Tez aşamasına geçebilmesi için Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) 2,50 den az olamaz.






Öğrencilerin tez aşamasına geçebilmesi için seminer dersi de dahil en az 8 (sekiz) dersi
almak ve başarılı olmak zorundadır.
Öğrenci 60 AKTS yi tamamladıktan sonra tez konusunu belirleyerek danışmanın onayını
taşıyan tez öneri formunu Enstitü Anabilim Dalı başkanlığına teslim eder.
Tez aşamasına en geç 4.



Tez aşaması en az 2 yarıyıl olup öğrenim süresi en fazla 6 yarıyıldır.





Tez Konusu Önerme Formu danışman ve öğrencinin önerisi, ilgili EABD kurulu onayı ile
enstitümüze bir sonraki yarıyılın ders kayıtları başlamadan 1 hafta önce teslim edilmesi
gerekmektedir.
Ders kayıtları döneminde Yüksek Lisans Tezi ve Uzmanlık Alan Dersi nin öğrenci bilgi
siteminden seçilebilmesi için Tez Konusu Önerme formunu zamanında teslim edilmesi
gerekmektedir. Aksi taktirde bu işlemler bir sonraki dönemde yapılabilecektir.



Form: Tez Konusu
Önerme Formu

HAYIR
Yüksek Lisans Tez
Çalışması Tamamlandı
mı?
EVET
A

A




Yüksek lisans tez çalışmasının tamamlanması ile birlikte öğrenci tezini danışmanına sunar.
Tez Ön İnceleme Formunu, tezin intihal raporunu ve spiral ciltli tezin çıktısını ve WORD
halini de elektronik ortamda; Tez Kontrolü Randevu Sistemi üzerinden randevu alarak
öğrenci enstitüye teslim eder.
Öğrenci tarafından randevu sistemi üzerinden takibi yapılacak olan tezin kontrolünün
tamamlanması ile alınacak savunma öncesi tez onay işleminden sonra jüri oluşturulacaktır.



Form:
Tez Ön İnceleme
Formu-Savunma
Öncesi

TEZ SAVUNMA JÜRİSİ OLUŞTURMA
Danışman Jüri Kurulması İstek Formu ile onaylanan spiral ciltli tezi EABD başkanlığına
teslim eder. Kurul kararı ile ilgili belgeler enstitümüze sınav tarihinden 20 gün önce üst yazı
ile teslim edilir.




Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) tarafından tez ve jüri kurulması istek formu değerlendirmeye
alınır.
Yüksek lisans tez Jürisi, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından
olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda
ikinci tez danışmanı jüride bulunamaz. Tez jürisi, tez danışmanı ve EABD başkanlığının
önerisi ve EYK onayı ile kesinleşir.
EYK, önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın savunma jürisini
oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu
olması gerekir.





JÜRİ ÜYESİNE TEZ TESLİM

GÖREVLENDİRME
Enstitü, Jüri üyelerine eposta yoluyla görevlendirme
yazısını gönderir.

Öğrenci, spiralli tezini sınav
tarihinden 15 gün önce jüri
üyelerine teslim eder.

Form : Jüri Kurulması
İstek Formu

Görevlendirme yazısı

Savunma sınav yeri ve tarihi,
EABD tarafından ilan edilir.



Jüri üyeleri, EYK tarafından belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır .
Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden
oluşur.

Form :
Tez Değerlendirme
Formu

B

B




Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir.
EABD başkanlığınca, yüz yüze yapılan sınavlarda ıslak imzalı evrakların enstitüye teslim
süresi üç iş günü, online yapılan sınavlarda enstitüye teslim edilmesi gereken ıslak
imzalı evrakların teslim süresi on iş günüdür.

Form:
Tez Sınav Tutanağı

Tez Savunma
Sınav Sonucu ?
RED

KABUL

Öğrenci başarısız
sayılır ve enstitü ile
ilişiği kesilir.





1 adet Tez Veri Giriş
Formu (ORCID Kodlu)

Öğrenci Kimliği

DÜZELTME

En geç üç ay içinde
düzeltmeleri yapılan
tezi aynı jüri
önünde yeniden
savunur.

MEZUNİYET
İŞLEMLERİ

Yüksek lisans tez çalışması kabul edilen öğrenci tezini danışmanına
sunar.
Danışman, Tez Ön İnceleme Formu (Savunma Sonrası) ile spiral ciltli
tezin çıktısını ve WORD halini de elektronik ortamda; Tez Kontrolü
Randevu Sistemi üzerinden randevu alarak enstitüye teslim eder.
Öğrenci tarafından randevu sistemi üzerinden takibi yapılacak olan
tezin kontrolünün tamamlanması ile EYK ya alınır.

TEZİN EYK GİRMESİ İÇİN GEREKENLER
 Tezin 1 adet Ciltli (karekod uygulamalı) baskısı
 1.CD de Tezin imzalı PDF ve WORD, imzasız PDF hali olacaktır.
İmzasız (tez onay sayfası ve taahhütname) dosyalarda Öz geçmiş
sayfası olmayacaktır.
 2.CD de Tezin imzasız PDF hali olacaktır.
 Tez Teslim Formu
 Kütüphane Tez Teslim Formu
 Tez Veri Giriş Formu (ORCID kodlu), E-devlet şifresi ile Yüksek
Öğretim Kurumundan alınacaktır.
 Öğrenci Kimliği

Form:
Düzeltilmiş Tezin
Enstitüye Teslim
Formu

Form:
Tez Ön İnceleme
Formu-Savunma
Sonrası

Form:
Tez Ön İnceleme
Formu-Savunma
Sonrası

Form: Kütüphane
Tez Teslim Formu

Form:
Tez Teslim Formu

Mezuniyet için işlemler
tamam mı ?
EVET

Enstitü Yönetim Kurulu
kararıyla

TEZLİ YÜKSEK LİSANS
DİPLOMASI
almaya hak kazanır.

HAYIR

Mezuniyet için gerekli tüm
işlemler, sınav tarihinden
itibaren bir ay içerisinde
tamamlanmalıdır. Aksi
taktirde ilişiği kesilir.

