T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI
1.Öğrenci Alım İlanı

2. Değerlendirme

Anabilim Dallarının (ABD) talep ettiği kontenjanlar çerçevesinde yüksek lisans
öğrencisi alım koşulları:
1- Lisans diplomasına sahip olması,
2- ALES’ ten son üç yıla ait sayısal puan türünden en az 55 puan almış olması
ABD’nın yaptığı yazılı bilim sınavından en az 50 puan alması şartı aranır. Bu şartı
sağlayan öğrencilerin başarı puanı;
* ALES %50
* Lisans mezuniyet not ortalaması:%20
* Yazılı bilim sınavı %10
* Mülakat sınavı %10
* Varsa yabancı dil puanının %10’u alınır.

Giriş Puanı 60 puan ve üzeri olan adaylar arasından en yüksek puandan başlayarak
kontenjana göre sıralanır (Yedek kontenjan yoktur).

3. Kesin Kayıt

Yüksek lisans programlarına öğrencilik hakkı kazanan adaylar, akademik takvimde
belirtilen tarihlerde Enstitü tarafından istenilen belgeleri teslim ederek kesin kayıt
yaptırırlar.

4. Danışman Ataması

Öğrencinin çalışma alanı dikkate alınarak Anabilim Dalı Kurulu’nun önerisi ve
EYK’nın kararı ile danışman ataması yapılır. Danışman atanıncaya kadar bu görevi
ABD Başkanı veya görevlendireceği bir öğretim üyesi yürütür.

5. Bilimsel Hazırlık

Öğrenci başvurduğu alanın dışında lisans eğitimine sahip ise bilimsel hazırlık
programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programı en az 12 en çok 24 krediye
eşdeğer dersten oluşur.

6. Ders Kaydı

Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenci dönemlik ders kaydını yaptırır ve ders kayıt
formunun bir örneğini öğrenci işleri bürosuna teslim eder.

7. Ders Ekleme/Çıkarma

Ders kaydı haftasını izleyen hafta ders ekleme / çıkarma haftasıdır.

8. Eğitim Öğretim

*Tamamlama süresi azami 3 yıldır. Üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar,
ilgili döneme ait mali yükümlülüklerini yerine getirmek koşulu ile öğrenimlerine
devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda öğrencilere tanınan haklardan
yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
*Yüksek lisans programı 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders,
seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.
*Seminer dersi, kredisiz bir ders olup tez danışmanı tarafından yürütülür ve
Başarılı / Başarısız olarak değerlendirilir.
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9. Ders Saydırma Koşulları

*Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar alabileceği gibi, aynı kredide başka
bir seçmeli dersi de alabilir. Ders tekrarında farklı bir ders seçilirse, bu ders için
devam zorunluluğu aranır. Aynı dönem içinde alınan dersler birbirinin yerine
sayılamaz. Başarısız dersin yerine sonraki dönemlerden Başarılı olan dersler
saydırılabilir.
*Tekrar edilen derslerde alınan en son not geçerlidir.

10. Tez Önerisi

Tez önerisi Akademik Takvimde belirtilen tarihler içerisinde Anabilim Dalı Kurul
Kararı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerilir (FORM: YLDR/03).

11. Tez çalışması

*Uzmanlık Alan Dersi kredisiz bir ders olup, bu derse kayıtlanabilmek için tez
önerisinin EYK tarafından onaylanması gerekir.
*Öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar
devam eder. Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilir.
*Uzmanlık Alan Dersinin en az 2 dönem başarı ile alınması gerekir.

12. Yayın Koşulu

Öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için, Yüksek lisans tez konusuyla ilgili
olmak koşuluyla yayın şartlarından birini sağlamış olmalıdır.
(Bknz. ÇOMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Uygulama Esasları Madde:17)

13.Tez Savunma
Sınavına
Girebilme Koşulu

Öğrenci elde ettiği sonuçları enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak
yazılmalı ve tez danışmanınca kabul edilen tezini jüri önünde sözlü olarak
savunmak zorundadır.
*21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, seminer dersi, 2 adet
uzmanlık alan dersi toplamda 120 AKTS başarı ile tamamlanır,
*Tezin tamamı, danışman tarafından Turnitin programında (FBE tarafından
danışmanlara gönderilen dokümana uygun şekilde) depo yok seçeneği
işaretlenerek taratılmalıdır. Tezin tamamı ve kaynaklar dahil %24 benzerlik
sınırı aşılmamalıdır.
*Danışman, tez savunma sınavı jüri öneri formunu ve MS Word formatında
tezin elektronik örneğini ABD kurul kararı ile enstitü yönetim kurulunda
görüşülmek üzere gönderir.
*Jüri üyelerinden biri üniversite dışından bir öğretim üyesi olmak zorundadır.
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14. Tez Savunma Sınavı

*Tez savunma sınavı akademik takvimde belirtilen tarih aralığında yapılır.
*Tez sınav sonuç formu, kişisel raporlar ana bilim dalı üst yazısı ile sınav
tarihinden sonra üç gün içerisinde enstitüye iletilir.
*Tez hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç 3
ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

*Savunma sınavları sonunda başarısız sayılan öğrenciye yeni bir tez konusu
verilir.

15.Tezin Enstitüye Teslimi

Yüksek lisans tezi ciltlenmiş halde 2 adet, tezin kayıtlı olduğu 2 adet CD ve
Enstitü tarafından istenen diğer belgeler tez savunma sınavına giriş tarihinden
itibaren 1 ay içinde Enstitüye teslim edilir.
Tez Teslimi (http://fbe.comu.edu.tr/ksayfalar/sayfa/45/102/tez-teslimi)

16. Mezuniyet

Enstitü tarafından istenilen sayıda tezini teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun
bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

Detaylı bilgi için:
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği
Uygulama Esasları için tıklayınız.

Fen Bilimleri Enstitüsü: http://fbe.comu.edu.tr/index
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