
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ AKIŞ ŞEMASI

2.YARIYIL(DERS VE SEMİNER AŞAMASI)
- Derslere devam edilir.
- Seminer dersi alınır ve akademik takvime
göre seminer konusu önerme formları,
Seminer Değerlendirme Tutanağı ve
CDsi (pdf) Enstitüye teslim edilir.

3.YARIYIL

-Kredili Dersleri almaya devam edilir.

- Seminer dersi alınır.

4.YARIYIL

- Kredili Dersler almaya devam edilir.

- Seminer dersi alınır.

-Kredili dersler tamamlandı mı ?
-Seminer dersi alındı mı?

-Kredili dersler tamamlandı mı ?
-Seminer dersi alındı mı?

Zorunlu dersler başarıldı mı? (En az 7 
ders ve seminer dersi başarıldı mı)
(60 AKTS Tamamlandı mı ortalama 
2,5’tan yukarı mı?)

Hayır

Hayır

Hayır

Evet Evet

Evet
Yüksek Öğretim Kurumu İle 

ilişiği kesilir.

Hayır

(Kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört dönemin sonunda derslerini başaramayan, derslerini başarsa da tez önerisini vermeyen öğrencinin ilişiği kesilir.)
Öğrencini ders aşamasını tamamlandığı dönem sonunda akademik takvimde belirtilen tarihte Tez konusu önerme formları (2 adet) Üst yazı ile Enstitüye teslim edilir.
Tez konuları yönetim kurulundan geçip öğrenci bilgi sistemine girildikten sonra, her dönem başında öğrenci Uzmanlık Alan dersi ve Yüksek Lisans Tez Çalışması Dersine Kayıtlanır.

Tez teslim aşamasına geldi mi? Tez teslim aşamasına gelene kadar kayıt yenilenir.
(Ders aşaması dâhil Kayıt yaptırıp yaptırmadığına 
bakılmaksızın en fazla 6 Yarıyıl) 

Tez teslim aşamasına geldi mi?

Evet

Tez Enstitü tez yazım kurallarına uygun 
olarak hazırlanır danışmana teslim edilir.
Tezin son hali Danışman tarafından kontrol 
edilir. Tez savunmaya hazırsa:

Evet
Hayır

Yüksek Öğretim Kurumu İle 
ilişiği kesilir.

NOT:
1- Bütün formlar bilgisayar ortamında hazırlanır. 

Tüm bilgiler hatasız ve eksiksiz doldurularak, 
EBYS’den üst yazı ekinde Enstitüye teslim edilir.

2-Tez başlığı yönetim kurulundan geçtiği gibi 
hiçbir harf değiştirilmeden formlara yazılmalıdır.

BİLİMSEL HAZIRLIK
Anabilim Dalının belirlediği bilimsel hazırlık 
dersleri (En az 3 en çok 6) alınır.
2.dönemin sonunda hazırlık derslerinin 
tamamını başaramayan öğrencinin ilişiği 
kesilir. (Hazırlık aşamasında bir dönemde 
en fazla 2 adet yüksek lisans dersi 
alınabilir. Bilimsel hazırlık dersleri not 
dökümü belgesinde görünür ancak 
lisansüstü not ortalamasında hesaba 
katılmaz)
1.YARIYIL(DERS AŞAMASI)
-Dönemin Açılan Kredili Dersleri alınır.
-Dönem Sonuna kadar Tez danışmanı 
Atama formları (2 adet) Enstitüye teslim 
edilir.



1-İntihal Raporunun Tez başlığını içeren kapak sayfası ve oranlar kısmının çıktısı (danışman tarafından imzalı) ile Raporun Tamamının CD’si, 3-Tez savunma Kabul Formu
2-Tez jürisi atama formu, 4-Yolluk yevmiye talep formu

ABD Başkanlıklarınca üst yazı ile Enstitüye teslim edilir. (Sınav tarihinden en az 3 hafta önce) Sınav jürisi ve tarihi, ilgili ABD önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.
(jüri atandıktan sonra intihal raporu ve tezin bir nüshası sınav jürisine teslim edilir.)

Yüksek Lisans Tez sınavına girilir. Sınavdan sonra 1-Tez sınavı tutanak formu (2 adet), 2-Yüksek lisans tez değerlendirme kişisel rapor(2şer adet) (varsa 3-Tez savunmasında tez 
başlığı değiştirme formu, 4-Ret kararı veren jüri üyesinin gerekçeleri ) ABD Başkanlıklarınca üst yazı ile en geç üç gün içinde Enstitüye teslim edilir.

Tez sınav sonucu nedir?

Kabul Düzeltme

-Tezinin son halini ciltlenmiş olarak 3 adet (1 adeti danışmana verilir), 
-Tez veri giriş formu, 
-Tez CD’si 2 Kopya, (Tezin referans no CDnin üzerine yazılır.)
-Tez yazım inceleme ve kontrol formu, 
-Öğrenci Kimliği,
-İlişik kesme formu,
- İntihal Raporunun Tez başlığını içeren kapak sayfası ve oranlar kısmının çıktısı 
(danışman tarafından imzalı) ile Raporun Tamamının CD’si
-Basılı tez teslim dilekçesi
-2 adet fotoğraf
Öğrenci tarafından en geç 1 ay içinde Enstitüye teslim edilir.

Gerekli düzeltmeler yapılır ve en geç 3 ay içinde tekrar 
aynı jüri önünde sınava girilir.

Tez sınav sonucu nedir?

Kabul Ret

YKK KARARINDAN SONRA 
MEZUNİYET İŞLEMLERİ 
YAPILIR.

DİPLOMA

Ret

Yüksek Öğretim Kurumu İle ilişiği 
kesilir.

Yüksek Öğretim Kurumu İle 
ilişiği kesilir.

Tezin son hali, ilgili öğretim üyelerine Tez yazım kılavuzuna göre, 
uygunluk denetimi yaptırılır. (Tez yazım inceleme ve kontrol 
formu.)


