
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL BİLGİLENDİRME 

Başvuru İşlemleri ile ilgili bilgi almak için “Lisansüstü Başvuru Yol Haritası” nı tıklayınız. 

* Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır (6 yarıyıl). 

Dersleri tamamlama süresi azami iki yıldır (4 yarıyıl). 

Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlamayan 

veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun ön gördüğü başarı koşullarını yerine getirmeyen; azami süre içerisinde 
ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir. 

* 21 krediden az olmamak üzere; alanı ile ilgili 7 ders, seminer, bilim etik ve eğitim, uzmanlık alan dersleri 

ve tez çalışmasını içerecek şekilde (bir eğitim-öğretim döneminde 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla) toplam 120 
AKTS’yi sağlamak zorunludur. 

* Bilim Etik ve Eğitim dersi; Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin 

lisansüstü eğitimi sırasında alınması zorunludur. 

* Seminer ve Uzmanlık alan dersleri kredisiz zorunlu derslerdir. 

Seminer dersinin ilk dört yarıyıl içinde alınması zorunludur. 

Uzmanlık Alan dersine her dönem alınması zorunludur. 

* Öğrenci zorunlu dersleri alıp başarmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler tekrar alınabilir veya yerine farklı 

bir ders seçilebilir. 

 
 

 
 

 

 
I. YARIYIL 

(Ders Dönemi) 

* OBS üzerinden 

ders seçimi yapılır, 

danışman onayından 

sonra seçilen dersler 

kesinlik kazanır. 

II. YARIYIL 

(Ders Dönemi) 

* OBS üzerinden ders 

seçimi yapılır, danışman 

onayından sonra seçilen 

dersler kesinlik kazanır. 

* Üçüncü yarıyılda teze 

başlayacak öğrencilerin en 

geç bu dönemde Seminer 

dersini alması zorunludur. 

* Tez konusu enstitüye 

bildirilir  

 
III. YARIYIL 

(Tez Dönemi) 

* OBS üzerinden 

uzmanlık alan 

dersi ve tez seçimi 

yapılır, danışman 

onayından sonra 

seçilen dersler 

kesinlik kazanır. 

 
IV. YARIYIL 

(Tez Dönemi) 

* OBS üzerinden 

uzmanlık alan 

dersi ve tez seçimi 

yapılır, danışman 

onayından sonra 

seçilen dersler 

kesinlik kazanır. 

 
 

 

V ve VI. YARIYIL 

(Tez Dönemi) 

* OBS üzerinden uzmanlık alan dersi ve tez seçimi yapılır (harç bedeli ilgili 

bankaya yatırılır), danışman onayından sonra seçilen dersler kesinlik 

kazanır. VI. Yarıyılın sonunda tez savunması yapılmazsa öğrencinin ilişiği 

kesilir. 

https://www.erzurum.edu.tr/menu/lisansustu-basvuru-kosullari-1961-9148/
https://ubys.erzurum.edu.tr/
https://ubys.erzurum.edu.tr/
https://ubys.erzurum.edu.tr/
https://ubys.erzurum.edu.tr/
https://ubys.erzurum.edu.tr/


 

Yüksek Lisans Tez Hazırlama Süreci 

* Öğrenci danışmanıyla belirlediği tez konusunu (Form - T03) en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ana bilim dalı başkanlığı aracılığıyla 

enstitüye önerir. Tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. 

* Öğrenci danışmanıyla belirlediği Tez Jüri önerisini, Ana Bilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla Enstitü Yönetim Kurulu’nda görüşülmek üzere 

enstitüye önerir. Tez jürisi Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. 

* Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri Üniversite dışından olmak üzere üç asıl ve biri üniversite dışından olmak üzere iki 

yedek öğretim üyesinden oluşur. 

* Tez için gerekli evraklar, tez savunma sınav tarihinden en az otuz gün önce ana bilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye iletilir. 

* Tezini tamamlayan öğrenci enstitü tez yazım kılavuzuna (Tez Yazım Kılavuzu) uygun biçimde yazdığı tezin, bir kopyasını 

danışmanına teslim eder. 

 

 

 
 

 

 

Tez Sınavı Tutanak Formu (Form - T07) ana bilim dalı başkanlığı aracılığıyla savunmayı izleyen üç iş günü içinde 

Enstitüye üst yazı ile iletilir. 

 
 

 

 

 

BAŞARILI DÜZELTME/EK SÜRE BAŞARISIZ 
 
 
 
 

 

Tez 

Sınavı Tutanak Formu 

(Form - T07) ana bilim 

dalı başkanlığı 

aracılığıyla savunmayı 

izleyen üç iş günü 

içinde Enstitüye üst 

yazı ile iletilir. 

* En geç üç ay içinde 

düzeltmeler yapılıp, tez 

aynı jüri önünde savunur. 

*İkinci savunma 

sınavında başarısız 

olan öğrenci 

 

Tez Savunma sınav 

tarihinden itibaren 

en geç bir ay içinde 

tez teslim formu 

tutanağı, tezin CD’ye 

aktarılmış bir 

kopyası ve ciltlenmiş 

tezleri         Enstitüye 

teslim eder. 

 
 

 
TEZLİ YÜKSEK LİSANS 

DİPLOMASI 

                                  almaya hak kazanır. 

 
 
 
 
 

 

https://www.erzurum.edu.tr/Content/etugeneldosyalar/2a513a7c-d807-46e0-8eb2-a8175a1085fd.docx
https://www.erzurum.edu.tr/Content/etugeneldosyalar/f3724b4a-73b8-4aaa-85ea-fe8e74e810a1.pdf
https://www.erzurum.edu.tr/Content/etugeneldosyalar/f3724b4a-73b8-4aaa-85ea-fe8e74e810a1.pdf

