
- KATKI PAYI BEDELİ Öğrenci numarası ile VAKIFBANK’a yatırılır. 

(*)   28.11.2016 tarih ve 29902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği  

(**) 24. 04. 2017 tarih ve 30047 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  

(§)  Dersler Anabilim Dalının Bologna Ders Kataloğuna uygun alınmalıdır. 
 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
Tezli Yüksek Lisans Programı Süreçleri Akış Şeması 

 

Alınması Gereken Ders Sayısı *Madde 11 (4)  
En az  21 Ulusal Kredi - En az 7 Ders 

En az 120 AKTS (Dersler + Seminer + Uzmanlık Alan Dersi + Tez Çalışması) 
Süre *Madde 14 (1) 

En az 4 - En çok 6 yarıyıl - BHP (Bilimsel Hazırlık Programı) hariç 
   

İlk Kayıt 

BHP uygulanacak mı? 
*Madde 48 (2) 

BHP öğrencisi, azami iki 
yarıyılda yılda en fazla toplam 

7 lisans dersi alır.         
*Madde 48 (3) 

BHP dersleri en çok 2 yarıyılda 
tamamlandı mı? 

*Madde 48 (3) 
BHP derslerinden 
başarılı olamayan 
öğrencinin Üniversite 
ile ilişiği kesilir. 

Akademik takvimde belirtilen tarihlerde her 
yarıyıl kayıt yenilemek şartıyla, lisansüstü 

derslere kayıt olunmalıdır. 
Her dönem kayıt yeniledi mi? 

Hayır 

*Madde 45 (1-c) 
**Madde 10 

Kayıt yenileme işlemini 
art arda iki kez yerine 
getirmeyen öğrencilerin 
kaydı silinir. 

*Madde 15 
Danışman, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Tez Konusu ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar 

Anabilim Dalı Kurul Kararı ile belirlenir ve Enstitüye bildirilir. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul 
edilen Tez Önerisinin  YÖK Tez Otomasyon Sistemine üye girişi yapılması  ve Tez Veri Giriş Formunun 

doldurularak mezuniyet  işlemleri sırasında Enstitüye  teslim edilmesi gerekmektedir 
Öğrenci derslerini ve seminerini en geç 4 yarıyıl sonunda başarıyla tamamladı mı?  

Öğrenci Uzmanlık Alan Dersinden başarılı mı? 
GABNO en az 2.00 mi? 

* Madde 45 (1) 
a) İkinci  ve daha sonraki  
herhangi bir yarıyıl  
sonunda genel akademik  
başarı not ortalaması 
(GABNO) 2.00’den az olan 
öğrencilerin, 
b) Uzmanlık Alan Dersinden  
üst üste iki kez veya aralıklı  
olarak üç kez Başarısız notu  
alan öğrencilerin kaydı  
silinir.  

Öğrenci Tez çalışmasını tamamladı mı? 

Evet 

*Madde 14 (2) 
4 yarıyıl sonunda kredili 
derslerini ve seminerini 
başarıyla 
tamamlayamayan 
öğrencinin Üniversite ile 
ilişiği kesilir. 

*Madde 14 (2) 
Azami süreler içerisinde 
tez çalışmasında 
başarısız olan veya tez 
savunmasına girmeyen 
öğrencinin Üniversite 
ile ilişiği kesilir.  *Madde 16 

Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak yazılan tez, İntihal Yazılım Programı Raporu ve Jüri Önerisi 
Anabilim Dalı Kurulu kararıyla birlikte Enstitüye gönderilir.  

Tezin Jüri Üyelerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde Tez Sınavı yapılır. 
Tez değerlendirme sınav tutanağı, kişisel raporlar, duyuru ve katılım listesi en geç 3 gün içinde 

Anabilim Dalı tarafından Enstitüye gönderilir. 
Öğrenci sınavda Başarılı bulundu mu? 

*Madde 16 
Tezi Başarısız bulunarak 
reddedilen öğrencinin 
Üniversite ile ilişiği kesilir. 
Düzeltme kararı verilen 
öğrenci en geç 3 ay içinde 
tezi yeniden savunur. Bu 
savunma sonunda da 
başarısız bulunan 
öğrencinin Üniversite ile 
ilişiği kesilir. 

 
 
 

*Madde 17 
Öğrenci ciltlenmiş tezinin en az 1 nüshasını, dijital kopyasını ve mezuniyet için Enstitü tarafından 
istenen diğer belgeleri sınava girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde Enstitüye teslim eder. 

Öğrenci belgelerini 1 ay içinde Enstitüye teslim etti mi?  

 
 
 

*Madde 17 
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından öğrenci dosyası incelenir.  

Geçici Mezuniyet Belgesi verilir. 
Hazırlanıldığında “Tezli Yüksek Lisans Diploması” verilir. 

*Madde 17 (1) 
Enstitü Yönetim Kurulu tez 
teslimi süresini en fazla 1 ay 
uzatabilir.  Verilen süre 
sonunda gerekli koşulları 
yerine getirmeyen öğrenci, 
koşulları yerine getirinceye 
kadar mezuniyet belgesini 
ve diplomasını alamaz, 
öğrencilik haklarından 
yararlanamaz ve azami 
süresinin dolması 
durumunda Üniversite ile 
ilişiği kesilir.  

Evet 

Evet 

Evet 

Evet 

Evet 

Evet 

Evet 

Hayır 

Hayır 

Hayır 

Hayır 

Hayır 

Hayır 

Hayır 


