
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS AKIŞ ŞEMASI 

Alacağınız dersler mülakat 

esnasında Jüri tarafından 

belirlenir.  

Bilimsel Hazırlık için 

maksimum süre 2 yarıyıldır. Bu 

süre sonunda başarısız olan 

öğrencinin ilişiği kesilir. 

Bilimsel hazırlık dersleri 

alacak mısınız? 

4.YARIYIL DERS/TEZ DÖNEMİ 

Almanız gereken dersleri tamamlamadıysanız danışmanınızla birlikte planlama yaparak derslerinizi seçiniz. 

RME 500 dersini (müfredatta varsa)   ve Seminerinizi verebilirsiniz. 

Bu dönem Tez Dersine kayıt olmak zorundasınız. 

4 yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan 7 dersi, RME 500 (müfredatta varsa) ve Seminer dersini başarıyla 

tamamlamayan öğrencinin ilişiği kesilir. 

4 yarıyıl sonunda tüm dersleri alıp başarılı olmanıza rağmen genel not ortalamanız 2.70’ın altında ise CB ve CC notu 

aldığınız derslerden sınav hakkı kullanabilirsiniz. 

Dönem sonunda sadece tezi kalan öğrencinin 2 dönem daha eğitim-öğretim hakkı bulunur. 

 

2.YARIYIL DERS DÖNEMİ 

Danışmanınızla birlikte planlama yaparak derslerinizi seçiniz. 

Tez konunuzu tez danışmanınızla birlikte en geç dönem sonuna kadar belirleyiniz. 

RME 500 dersini (müfredatta varsa) ve Seminerinizi verebilirsiniz. 

 

3.YARIYIL DERS/TEZ DÖNEMİ 

Almanız gereken dersleri tamamlamadıysanız danışmanınızla birlikte planlama yaparak derslerinizi seçiniz. 

RME 500 dersini (müfredatta varsa) ve Seminerinizi verebilirsiniz. 

Bu dönem Tez Dersine kayıt olmak zorundasınız. 

1.YARIYIL DERS DÖNEMİ 

Danışmanınızla birlikte planlama yaparak derslerinizi seçiniz. 

İlk dönem en az 2 derse kayıt yaptırmanız gerekmektedir. 

Tez danışmanınızı en geç dönem sonuna kadar belirleyiniz. 

RME 500 dersini (müfredatta varsa) ve Seminerinizi verebilirsiniz. 

 

MEZUNİYET KOŞULLARI 

7 Ders+ Seminer + RME 500 (müfredatta varsa) + Tez almak zorundasınız. 

7 Ders+ Seminer + RME 500 (müfredatta varsa)  derslerini ilk 4 dönemde başarıyla tamamlamalısınız. 

Eğitim- öğretim süresi en az 3 yarıyıl, en fazla 6 yarıyıldır. (Bilimsel Hazırlık hariç) 

2.70 not ortalaması (Hukuk Fakültesi için 70), 21 kredi ve 120 AKTS kredisini sağlamanız gerekmektedir 

 

Öğrencinin ilişiği kesilir. En geç 3 ay içerisinde (veya jürinin 

belirleyeceği daha erken bir 

sürede) gerekli düzeltmeler 

yapılarak aynı jüri önünde yeniden 

savunma yapılır. 

Tez savunması 

 sonucunuz nedir? 

TEBRİKLER! 

MEZUN OLDUNUZ. 

Başarılı tez savunması sonrası yapılması gerekenler dokümanını sbe.cankaya.edu.tr adresinden inceleyiniz. 

Tez savunma tarihini takip eden 1 ay içerisinde tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış ciltli tezinizi, 2 adet CD, 3 

adet tez veri giriş formu, benzerlik raporu ve 1 adet tezin arşivlenmesi ve açık erişime açılması izin formunun 

enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.  

Mezuniyet tarihiniz tez teslim tarihiniz olarak kabul edilir. 

 

Tez tarihi belirleme ve jüri atama formunu tez danışmanınızla birlikte hazırlayıp Anabilim 

Dalınıza teslim ediniz. 

Tez savunması öncesi Enstitüden almış olduğunuz benzerlik raporunu danışman hocanız ile 

paylaşınız. 

sbe.cankaya.edu.tr adresinde bulunan tez savunması öncesi yapılması gerekenler 

dokümanını inceleyiniz. 

Tezinizi Tez Yazım Kılavuzuna göre hazırlayınız. (Yardımcı dokümanlar için enstitü web 

sitesine bakınız.)  

Tez savunmasına 

girecek misiniz? 

5.YARIYIL TEZ DÖNEMİ 

Tez Dersine kaydınızı yaptırınız. 

Tez savunmasına girebilirsiniz. 

6.YARIYIL TEZ DÖNEMİ 

Tez savunmasına girmediyseniz Tez Dersine 

kaydınızı yaptırınız. 

Tez savunmasına girmek için son döneminiz. 

Savunmaya girmezseniz ilişiğiniz kesilir. 

Evet 

 

Hayır 

 

Evet 

 

Hayır 

 

Başarısız 

 

Başarılı 

 

Düzeltme 

 


