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ÖZET E-REHBER 

Değerli öğrencilerimiz, 

Rehberimizin bu kısımda özet olarak önemli bilgileri ve yolları paylaşıyoruz. Öğrencilik döneminiz boyunca ihtiyaç 
duyacağız tüm bilgiler için yol gösterici ve çözümleyici bir kılavuz oluşturduk. Detaylı bilgileri rehberin ilerleyen 
bölümlerinde bulabileceksiniz.  

SİSTEM İŞLEVLER BAĞLANTI BİR SORUN İLE KARŞILAŞTIĞINIZDA 
NİŞANTAŞI 

ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİ BİLGİ 

SİSTEMİ 
(OBİS) 

+ Öğrenci Bilgilerini Görüntüleme 
+ Ders Seçimi 
+ Not Görüntüleme 
+ Belge Talebi 
+ Öğretim Üyeleri ve Danışman ile iletişim 

https://obis.nisantasi.e
du.tr/ 

 

oidb_nu@nisantasi.edu.tr  
Adresine mail atmanız 

gerekmektedir. Öğrenci mailinizden 
sorunu bildirmeniz çözümü 

kolaylaştıracaktır.  

ÖĞRENCİ MAİLİ 

+ e-Mail gönderip alabilir 
+ Adres defteri oluşturabilir 
+ Microsoft Office Programlarını Ücretsiz ve 
Lisanslı olarak kullanabilir 
+ Öğrenci İşlerinden belge talep edebilirsiniz.  

http://mail.nisantasi.ed
u.tr 

 

bilgi.islem@nisantasi.edu.tr 
Adresine mail atmanız 

gerekmektedir. Öğrenci mailinizden 
sorunu bildirmeniz çözümü 

kolaylaştıracaktır. 

SANAL KAMPÜS 

+ Uzaktan Eğitim derslerinizi takip edebilir 
+ Derslere katılım gösterebilir, 
+ Ders Dokümanlarını indirebilir, 
+ Sınavlara sistem üzerinden girebilir, 
+ Ödevlerinizi öğretim üyesine gönderebilirsiniz.  

https://sanalkampus.ni
santasi.edu.tr/ 

 

sanalkampus@nisantasi.edu.tr 
Adresine mail atmanız 

gerekmektedir. Öğrenci mailinizden 
sorunu bildirmeniz çözümü 

kolaylaştıracaktır. 

AKADEMİK TAKVİM 

Eğitim süreniz boyunca önemli tüm tarihler 
önceden belirlenerek AKADEMİK TAKVİM olarak 
ilan edilir. 
+ Tüm başvuru tarihleri 
+ Ders Kayıt tarihleri 
+ Sınav Dönemi tarihleri ve diğer tüm önemli 
tarihlere bu takvimden erişebilirsiniz.  

http://lee.nisantasi.edu
.tr/akademik-
takvim.html 

 

lee@nisantasi.edu.tr 
Adresine mail atmanız 

gerekmektedir. Öğrenci mailinizden 
sorunu bildirmeniz çözümü 

kolaylaştıracaktır. 

E-DEVLET 

+ Öğrenci bilgilerinizi görüntüleyebilir, 
+Öğrenci belgesi alabilir, 
+ Mezun belgesi alabilirsiniz.  
Bu belgelerin tamamı geçerliliği olan barkodlu 
belgeler olup üniversitemizden alınanla 
eşdeğerdir.  

https://www.turkiye.go
v.tr/yuksekogretim-

kurulu-baskanligi 
 

bilgi@turkiye.gov.tr 
Adresine mail atmanız 

gerekmektedir. Öğrenci mailinizden 
sorunu bildirmeniz çözümü 

kolaylaştıracaktır 

YÖNETİM VE 
KURULLAR + Enstitü yönetimini inceleyebilirsiniz.  

http://lee.nisantasi.edu
.tr/Sayfa/yonetim-ve-

kurullar.html 

lee@nisantasi.edu.tr 
Adresine mail atmanız 

gerekmektedir. Öğrenci mailinizden 
iletişim sağlayınız.  

PROGRAMLAR + Enstitüdeki tüm programları detaylı biçimde 
inceleyebilirsiniz.  

http://lee.nisantasi.edu
.tr/Bolumler/yuksek-

lisans-programlari.html 

lee@nisantasi.edu.tr 
Adresine mail atmanız 

gerekmektedir. Öğrenci mailinizden 
sorunu bildirmeniz çözümü 

kolaylaştıracaktır. 

DERS İÇERİKLERİ VE 
MÜFREDARLAR 

+ Programınızın derslerini görebilir 
+ Ders içeriklerini inceleyebilirsiniz 
 

http://bologna.nisantas
i.edu.tr/ 

lee@nisantasi.edu.tr 
Adresine mail atmanız 

gerekmektedir. Öğrenci mailinizden 
sorunu bildirmeniz çözümü 

kolaylaştıracaktır. 

TALEPLER VE 
DİLEKÇE 

+ Belge talebi, 
+ Tez önerisi, tez savunma, tez izleme 
süreçlerinde, 
+Islak imzalı belge talebi, 
+Not itirazı, 
+İlişik kesme, 
+Kayıt dondurma, 
+Talep ve önerileriniz olduğunda dilekçe 
yazmanız gerekmektedir. Dilekçeler, aslı teslim 
alınmak üzere üniversite mailinizden 
gönderildiğinde kabul edilmektedir.  
+ Talep ve dilekçelerinizi göndereceğiniz mail: 
lee@nisantasi.edu.tr 
 

https://www.nisantasi.
edu.tr/dosyalar/ogrenci
_isleri/formlar/fakulte_

_dilekce_formu.docx 
 

lee@nisantasi.edu.tr 
Adresine mail atmanız 

gerekmektedir. Öğrenci mailinizden 
sorunu bildirmeniz çözümü 

kolaylaştıracaktır 

https://obis.nisantasi.edu.tr/
https://obis.nisantasi.edu.tr/
mailto:oidb_nu@nisantasi.edu.tr
http://mail.nisantasi.edu.tr/
http://mail.nisantasi.edu.tr/
mailto:bilgi.islem@nisantasi.edu.tr
https://sanalkampus.nisantasi.edu.tr/
https://sanalkampus.nisantasi.edu.tr/
mailto:sanalkampus@nisantasi.edu.tr
http://lee.nisantasi.edu.tr/akademik-takvim.html
http://lee.nisantasi.edu.tr/akademik-takvim.html
http://lee.nisantasi.edu.tr/akademik-takvim.html
mailto:lee@nisantasi.edu.tr
https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-baskanligi
https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-baskanligi
https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-baskanligi
mailto:bilgi@turkiye.gov.tr
http://lee.nisantasi.edu.tr/Sayfa/yonetim-ve-kurullar.html
http://lee.nisantasi.edu.tr/Sayfa/yonetim-ve-kurullar.html
http://lee.nisantasi.edu.tr/Sayfa/yonetim-ve-kurullar.html
mailto:lee@nisantasi.edu.tr
http://lee.nisantasi.edu.tr/Bolumler/yuksek-lisans-programlari.html
http://lee.nisantasi.edu.tr/Bolumler/yuksek-lisans-programlari.html
http://lee.nisantasi.edu.tr/Bolumler/yuksek-lisans-programlari.html
mailto:lee@nisantasi.edu.tr
http://bologna.nisantasi.edu.tr/
http://bologna.nisantasi.edu.tr/
mailto:lee@nisantasi.edu.tr
mailto:lee@nisantasi.edu.tr
https://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/ogrenci_isleri/formlar/fakulte__dilekce_formu.docx
https://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/ogrenci_isleri/formlar/fakulte__dilekce_formu.docx
https://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/ogrenci_isleri/formlar/fakulte__dilekce_formu.docx
https://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/ogrenci_isleri/formlar/fakulte__dilekce_formu.docx
mailto:lee@nisantasi.edu.tr
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FORMLAR, 
KILAVUZLAR  
 VE BELGELER 

1. Lisansüstü eğitim sürecinizdeki aşamalar için 
oluşturulan talep formları için 
2. Genel eğitim durumunuz için oluşturulan 
standart formlara erişebilirsiniz. Bu formlar 
dışında dilekçe türleri kabul edilmemektedir.  

1. 
https://www.nisantasi.
edu.tr/Sayfalar/formlar.

html 
 

2.  
http://lee.nisantasi.edu
.tr/Sayfa/bilgiler.html 

 

 
 

lee@nisantasi.edu.tr 
Adresine mail atmanız 

gerekmektedir. Öğrenci mailinizden 
sorunu bildirmeniz çözümü 

kolaylaştıracaktır 

TEZ VE PROJE 
YAZIM KILAVUZU 

+ Yüksek Lisans Tez Yazım Kılavuzu 
+ Doktora Tez Yazım Kılavuzu 
+ Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu 

http://lee.nisantasi.edu
.tr/Sayfa/bilgiler.html 

lee@nisantasi.edu.tr 
Adresine mail atmanız 

gerekmektedir. Öğrenci mailinizden 
sorunu bildirmeniz çözümü 

kolaylaştıracaktır 

YÖNETMELİK 

1. YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği 
 
2. Nişantaşı Üniversitesi Ana Yönetmelik 
 
3. Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 
Yönetmeliği 

1.  
https://www.mevzuat.g
ov.tr/mevzuat?Mevzuat
No=21510&MevzuatTur

=7&MevzuatTertip=5 
2 ve 3 

https://www.nisantasi.
edu.tr/Sayfalar/yonetm

elik-yonerge.html 
 

 
 

info@nisantasi.edu.tr 
Adresine mail atmanız 

gerekmektedir. Öğrenci mailinizden 
sorunu bildirmeniz çözümü 

kolaylaştıracaktır 

AKADEMİK 
YAYINLAR 

+ Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 
 
+ International Journal of Engineering Science 
and Application, IJESA 

http://lee.nisantasi.edu
.tr/Sayfa/bilimsel-

dergiler.html 
 

 
 

sbd@nisantasi.edu.tr 
Adresine mail atmanız 

gerekmektedir. Öğrenci mailinizden 
sorunu bildirmeniz çözümü 

kolaylaştıracaktır 

MALİ İŞLER + Ödemeleriniz ile ilgili tüm işlemlerde mali işler 
biriminden destek alabilirsiniz.  

maliisler@nisantasi.edu
.tr 

 

0212 210 10 10 
Santralden Mali İşler Birimine 

bağlanmak istediğinizi belirtiniz. 

ENSTİTÜ İLE 
İLETİŞİM 

+ Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde tüm 
işlemleriniz, yaşadığınız problemler ve 
önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.  
+ İletişim kanalı olarak mail atmanızı tercih 
ediyoruz. 12.00’a kadar gönderilen mailler gün 
içinde, 12:00’dan sonraki mailler sonraki gün 
yanıtlanmaktadır.  
+ Mail yoluyla iletişime geçmeniz, hem 
talebinizin kayıt altında olması hem de iş takibi 
açısından daha işlevseldir. Ayrıca daha hızlı 
çözüm üretilebilmektedir.  
+ Mail haricinde dahili hatlardan tarafımıza 
ulaşabilirsiniz. 

lee@nisantasi.edu.tr 

 
 
 
 
 

0212 210 10 10 
Santralden Enstitüye bağlanmak 

istediğinizi belirtiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nisantasi.edu.tr/Sayfalar/formlar.html
https://www.nisantasi.edu.tr/Sayfalar/formlar.html
https://www.nisantasi.edu.tr/Sayfalar/formlar.html
http://lee.nisantasi.edu.tr/Sayfa/bilgiler.html
http://lee.nisantasi.edu.tr/Sayfa/bilgiler.html
mailto:lee@nisantasi.edu.tr
http://lee.nisantasi.edu.tr/Sayfa/bilgiler.html
http://lee.nisantasi.edu.tr/Sayfa/bilgiler.html
mailto:lee@nisantasi.edu.tr
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=21510&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=21510&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=21510&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=21510&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.nisantasi.edu.tr/Sayfalar/yonetmelik-yonerge.html
https://www.nisantasi.edu.tr/Sayfalar/yonetmelik-yonerge.html
https://www.nisantasi.edu.tr/Sayfalar/yonetmelik-yonerge.html
mailto:info@nisantasi.edu.tr
http://lee.nisantasi.edu.tr/Sayfa/bilimsel-dergiler.html
http://lee.nisantasi.edu.tr/Sayfa/bilimsel-dergiler.html
http://lee.nisantasi.edu.tr/Sayfa/bilimsel-dergiler.html
mailto:sbd@nisantasi.edu.tr
mailto:maliisler@nisantasi.edu.tr
mailto:maliisler@nisantasi.edu.tr
mailto:lee@nisantasi.edu.tr
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DERS KAYIT REHBERİ 

 

Değerli öğrencimiz, 

Eğitim öğretim sürecinizde yapılması gereken en önemli işlemlerden biri ders kayıt 
sürecidir. Öğrenci, ders kaydı yapmadan eğitimine devam edemez. Bu sebeple akademik 
takvimden tarihlere dikkat edilmeli ve zamanı geldiğinde derslere karar verilip seçimler 
yapılmalıdır. Şu hususlara özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir: 

1. Ders seçimi sonrası en geç ertesi günü danışman tarafından dersleriniz 
onaylanacaktır. Danışman ders kaydını geri çevirdiyse sistem üzerinden iletişime 
geçiniz ve danışmanın mesaj atıp atmadığını kontrol ediniz.  

2. Seçmek istediğiniz dersleri onaylamadan önce birkaç defa kontrol ediniz, derslerin 
taslakta kalmadığına emin olunuz.  

3. Öğrencileri belli derslerden ziyade bir çeşitlilik içinde ders seçimi yapma imkanı 
sunuyoruz. Bu sebeple her programın zorunlu bir dersi haricindeki tüm dersleri 
seçmelidir. Seçmeliler iki ders havuzundan yapılmaktadır. İlki, programın seçmeli 
dersleri, diğeri ise program dışı seçmeli derslerdir. Ders sayılarını aşağıdaki 
tablolardan inceleyiniz.   

4. Her programda disiplinlerarası çalışma ve düşünme yeteneğini geliştirmek için diğer 
programlardan bir seçmeli ders havuzu oluşturulmuştur. Kurum içi yatay geçiş 
yapmayı düşünen öğrencilerin özellikle bu programın derslerini seçmeleri önerilir. 
Her dersin kodu, ait olduğu programı göstermektedir. Müfredatlar kısmından kontrol 
edilebilir.  

5. Enstitümüz tüm süreçlerde olduğu gibi ders seçim aşamalarında da çözüm üretici bir 
yol izlemektedir. Ders kaydı ile ilgili yaşadığınız tüm sistemsel sorunları tarafımıza 
iletiniz. Sizlere olabildiğince hızlı dönmeye, sorununuzu çözmeye çalışacağız.  

6. Önceden başka bir lisansüstü programdan ders alan öğrencilerimiz muafiyet ile ilgili 
başvuruda bulunabileceklerdir. Muafiyet başvurusu ve ders seçimleri aynı süreci 
kapsadığından öğrenci muafiyet başvurusunda bulunmuş olsa dahi ders seçimini 
yapmalıdır. Derslerden muafiyet işlemleri 15 gün içinde yapılacak ve muaf dersler 
öğrencinin alacağı dersler içinden düşülecektir.  

7. Unutmayın, sistemden kaynaklanan her sorun mutlaka çözülür. Bu sebeple bir 
sorunla karşılaştığınızda bize mail yoluyla bildirmeniz ve beklemeniz yeterlidir. 
Gereken tüm işlemler mağdur olmamanız adına olabildiğince hızlı bir biçimde 
tamamlanacaktır.  

Tüm öğrencilerimize başarılı bir dönem dileriz.  
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DERS SEÇİM SİSTEMİNE GİRİŞ 

 

LİNKLER 
OBİSE GİRİŞ İÇİN https://obis.nisantasi.edu.tr/ 

OBİSE İLK DEFA GİRİŞ YAPIYORSANIZ 
KULLANICI ADI ŞİFRE İÇİN 

https://obis.nisantasi.edu.tr/UniFrame/lostp
assword/default.aspx 

KULLANICI 
ADI VE ŞİFRE 

KULLANICI ADI Öğrenci Numaranız 

ŞİFRE İlk Şifre oluşturma kısmından aldığınız 
şifredir.  

ŞİFREMİ UNUTTUM lee@nisantasi.edu.tr  
Adresine öğrenci mail adresinizle mail atınız.  

 

SEÇİLECEK DERSLER VE SAYILARI 

Seçmeli ve zorunlu dersler dönem bazlı OBİS’ten ders seçimi yapılırken görülebilecektir. Diğer dönem 
dersleri için program müfredatını inceleyiniz. Ders dönemini kapsayan dönemlere yer verilmiştir. Detaylı 
bilgi için program müfredatını kontrol ediniz.  

BİRİNCİ YARIYIL 

 
DERS SAYILARI 

Zorunlu Program 
İçi 

Program 
Dışı Toplam 

TEZSİZ PROGRAMLAR Araştırma ve Sunum Teknikleri (1) 3 1 5 

TEZLİ PROGRAMLAR Araştırma ve Sunum Teknikleri (1) 2 1 4 

DOKTORA İleri Araştırma ve Sunum Teknikleri (1) 
Uzmanlık Alan Dersi I (1) 3 0 5 

 

İKİNCİ YARIYIL 

 
DERS SAYILARI 

Zorunlu Program 
İçi 

Program 
Dışı Toplam 

TEZSİZ PROGRAMLAR Bitirme Projesi (1) 3 1 5 

TEZLİ PROGRAMLAR Seminer (1) 2 1 4 

DOKTORA Seminer (1) 
Uzmanlık Alan Dersi II (1) 3 0 5 

 

Not: Sadece ders dönemleri alınmıştır. Tez dönemleri için müfredatı kontrol ediniz.  

 

https://obis.nisantasi.edu.tr/
https://obis.nisantasi.edu.tr/UniFrame/lostpassword/default.aspx
https://obis.nisantasi.edu.tr/UniFrame/lostpassword/default.aspx
mailto:lee@nisantasi.edu.tr
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UYGULAMALI DERS SEÇİMİ 

 

1. Adım: DERS SEÇİM EKRANI AÇILIR. 

 
2. Adım: DERSLER SEÇİLEREK BİR TASLAK OLUŞTURULUR. 

 

3. Adım: OLUŞTURULAN DERS SEÇİM TASLAĞININ ONAYLANARAK 
DANIŞMANA GÖNDERİMİ SAĞLANIR. 

 

4. Adım: DANIŞMAN ONAYI BEKLENİR. 
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NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

ÖĞRENCİ BİLGİ REHBERİ 
 

1. PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL 

Lisansüstü programlara başvurularla ilgili duyurular her 
yarıyıl için akademik takvime göre yapılır. Aday 
başvuruları, kayıtlarla ilgili tüm bilgiler ve koşullar 
Üniversite tarafından ilan edilir. Lisansüstü programlara 
aday başvuruları doğrudan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 
Müdürlüğüne yapılır. Adaylar başvuru için duyuruda 
belirtilen tüm belgeleri belirlenen süre içinde eksiksiz 
olarak teslim etmek zorundadır. Başvuru belgelerinin ve 
ilanda belirtilen diğer ölçütlerin birlikte 
değerlendirilmesi sonucu başarılı bulunan adaylar 
lisansüstü programlara kabul edilirler. Başvuru 
sonuçları, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen 
usulle adaylara duyurulur ve ilan edilir. Öğrenci 
adayından kayıt sırasında istenilen belgelerin aslı veya 
ilgili enstitü tarafından onaylanan örneği kabul edilir. 
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların, belge sunanların 
kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında yasal 
işlem yapılır (Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 
Yönetmeliği, Sayı: 30731, Madde 6). 

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; 
lisans diplomasına sahip olmaları ve başvurdukları puan 
türünde ilgili enstitü yönetim kurulunca 55 puandan az 
olmamak üzere belirlenen ALES puanına sahip olmaları 
ve enstitü yönetim kurullarınca programa özgü 
belirlenen diğer temel koşulları sağlamaları gerekir. 
Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın 
enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci 
kabulünde ALES puan şartı aranmaz.  

Lisans veya dengi öğretiminden mezun durumda 
olan/olabilecek adaylar yüksek lisans programlarına tezli 
ve tezsiz statüde öğrenci olmak üzere kabulleri için 
başvurabilirler. Bu programlara kabul aşağıdaki esaslara 
göre yapılır:  

a) Programa kabul işleminin tamamlanması için lisans 
veya dengi öğretiminden mezun olmak koşulunun 
sağlanması gerekmektedir.  

b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; 
lisans başarı düzeyi, ALES veya Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı tarafından eşdeğer puanları belirlenen 
Graduate Record Examinations (GRE) ve General 
Management Admission Test (GMAT) gibi uluslararası 
sınavların puanı, İngilizce veya başka bir yabancı dil ile 
yürütülen programlar için yabancı dil yeterlik düzeyi ve 
ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından önerilen ve 

Senato tarafından onaylanan ve adaylara duyurulan 
diğer ölçütler aranır.  

c) Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilmek için 
lisans diplomasına ve başvurulan programın öngördüğü 
ALES, YDS gibi sınavlarda 55 puandan az olmamak 
koşuluyla enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından 
önerilen, enstitü yönetim kurulunca belirlenen ve 
Senato tarafından onaylanan asgari ALES ve YDS 
puanlarına sahip olmak gerekmektedir. ALES puanının 
%50'den az olmamak koşuluyla hangi ağırlıkla 
değerlendirmeye alınacağı anasanat/anabilim dalı 
başkanlığının önerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulu 
tarafından belirlenir.  

ç) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, 
ALES koşulu aranmaz ancak (c) bendinde belirtilen diğer 
tüm koşullar aranır. Ayrıca ilgili enstitü yönetim kurulu 
önerisi ve Senato kararı ile ALES koşulu da aranabilir.  

d) Lisansüstü programlarda burs uygulamaları Senato 
tarafından belirlenen kriterlere göre yapılır.  

e) Türkçe yürütülen yüksek lisans programlarında, ilgili 
enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato kararıyla, 
öğrencilerden önceden belirtilecek herhangi bir yabancı 
dilde belli bir yeterliliği sağlama şartı aranabilir.  

f) Yabancı dilde yürütülecek yüksek lisans programlarına 
başvuran adayların yabancı dil yeterlilik düzeyleri; YDS 
ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil 
sınav puanları esas alınarak Senato tarafından belirlenir.  

g) Üniversite yüksek lisans programlarına yalnız ALES 
puanı ile öğrenci kabul edebileceği gibi ALES puanına ek 
olarak lisans not ortalamasını, yazılı olarak yapılacak 
bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu da 
değerlendirmeye alabilir. Bu değerlendirmelerin 
katkıları ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla 
belirlenir. (Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 
Yönetmeliği, Sayı: 30731, Madde 10). 
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2. PROGRAMLAR 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Tezli, Tezsiz ve  
Doktora programımız bulunmaktadır. Programlara 
kabul, Yüksek Öğretim Kurumu Lisansüstü Eğitim 
Mevzuatı çerçevesinde yapılmaktadır. 
 
 
2.1. TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI  

Tezli yüksek lisans programı; öğrencinin, bilimsel 
araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, 
bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme 
yeteneğini kazanmasını sağlar.  

Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az 
olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve 
tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve yüksek lisans 
tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak 
değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-
öğretim dönemi, güz ve bahar yarıyıllarında planlanmak 
üzere, 60 AKTS kredisi olmak koşuluyla seminer dersi 
dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere 
toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.  

Üniversitenin ilgili programda ikinci öğretim eğitiminin 
olması durumunda tezli yüksek lisans programı ikinci 
öğretim lisansüstü programı olarak yürütülebilir.  

 

Tezli Yüksek Lisans Süresi  

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta 
geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin 
verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için 
kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl 
olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.  

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili 
derslerini ağırlıklı not ortalaması en az 2.50 olacak 
şekilde tamamlayamayan ve seminer dersini başarıyla 
veremeyen veya bu süre içerisinde yükseköğretim 
kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini 
yerine getiremeyen; altı yarıyıl olan azami süreler 
içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez 
savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği 
kesilir.  

(3) Yüksek lisans programından gerekli mezuniyet 
koşullarını yerine getiren öğrenciler en az iki yarıyılı ders 
ve bir yarıyılı tez döneminde geçirmek koşuluyla üçüncü 
yarıyıl sonunda mezun olabilirler. Bu öğrencilerin not 
belgeleri normal öğrencilerin not belgeleri şeklinde 
düzenlenir.  

Yüksek lisans tez danışmanının atanması  

Tezli yüksek lisans programında, enstitü 
anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için 
Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini tez 

danışmanı olarak en geç ikinci yarıyılın başında atar ve 
öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez 
konusunu öğrencinin ders dönemini tamamlamasından 
sonra enstitüye teslim eder. Tez danışmanı ve tez 
konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez 
danışmanı atandıktan sonra öğrenci tez dersine kayıt 
yaptırabilir. Öğrenci, en geç derslerini tamamlama azami 
süresinden itibaren tez dersine kayıt yaptırmak 
zorundadır. Tez danışmanı atanıncaya kadar öğrenciye 
anabilim/anasanat dalı başkanı danışmanlık yapar.  

Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip 
öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede 
belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması 
halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde 
enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir 
yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman 
olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla 
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci 
tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az 
doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.  

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması  

Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, 
elde ettiği sonuçları Senato tarafından onaylanmış 
enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tez yazım 
kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde 
sözlü olarak savunur. 

Yüksek lisans tezinin ilk savunmasından önce ve 
düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte 
öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. 
Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü 
bir üst yazı ile birlikte enstitüye teslim eder. Enstitü, söz 
konusu teze ilişkin benzerlik oranını tespit etmek 
amacıyla ilgili intihal yazılım programı raporunu alarak 
anasanat/anabilim dalı başkanlığına, danışmana ve tez 
savunması için kurulan jüri üyelerine gönderir. 
Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde 
gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü 
yönetim kuruluna gönderilir.  

Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü 
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü 
yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez 
danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere 
üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden 
oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi 
olamaz.  

Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tez danışmanından 
tezin savunulabilir olduğu konusunda olumlu görüş 
aldıktan sonra tezin istenen sayıda nüshasını tez 
danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım 
kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği 
görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı 
başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.  
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Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği 
tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak 
öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının 
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden 
oluşur. Tez sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü 
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin 
katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Tez savunma 
sınavının yeri, saati ve tarihi ilgili enstitü tarafından en az 
üç gün önceden ilan edilir.  

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında 
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu 
karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez 
sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla 
bildirilir.  

Tez jürisinden kabul kararı alan tezin son hali kullanılarak 
danışman tarafından intihal yazılım programı raporu 
alınır ve raporla birlikte tez yazım kurallarına uygunluk 
kontrolü için ilgili enstitüye teslim edilir.  

Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin 
Üniversite ile ilişiği kesilir.  

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç 
ay içinde, düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde 
yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız 
bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile 
ilişiği kesilir.  

Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde 
tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje 
yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması 
kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 
Tezli yüksek lisans programının, onaylanmış tezsiz 
yüksek lisans programı yoksa enstitü yönetim kurulu 
kararı ile tezli programa en yakın tezsiz programa 
öğrencinin intibakı yapılır ve diploması intibak yapılan 
tezsiz programdan verilir. Bu durumdaki öğrenciye 
eksikliklerini tamamlayabilmesi için en fazla bir yarıyıl ek 
süre verilir. Öğrenci azami süresini doldurduysa 
öğrencilik haklarını kullanamaz.  

Tez savunma sınavına girecek öğrenci akademik 
takvimde belirtilen takvime göre tezinin incelenmesi ve 
sınavlarının yapılarak gerekli işlemlerin tamamlanacağı 
şekilde tez savunma işlemlerine başlamakla 
yükümlüdür. Gereğini yapmayan öğrenci o dönem tez 
savunma sınavına girme hakkını kaybeder. Tez savunma 
sınavına girme isteğini danışmanı vasıtasıyla ilgili 
enstitünün belirleyeceği bir yöntemle yazılı olarak 
enstitüsüne bildirir.  

Tezli yüksek lisans diplomasının verilmesi  

Belirtilen süreler içerisinde kredili ders notları 
ortalamasının en az 2.50 olması, tez sınavında başarılı 
olunması ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için 
gerekli diğer koşulların sağlanması kaydıyla, yüksek 

lisans tezinin yazım kılavuzuna uygun bir şekilde 
ciltlenmiş ve onay sayfası imzalanmış en az üç kopyası ve 
YÖK tez veri giriş formu ve tezin elektronik bir kopyası 
tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay 
içinde ilgili enstitüye teslim edilir ve tezi şekil yönünden 
uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek 
lisans diploması düzenlenir. Enstitü yönetim kurulu talep 
halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu 
koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine 
getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik 
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması 
halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.  

 Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı 
olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın 
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı 
bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına 
kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve 
öğrencinin başarılı bulunduğu uygulamalı sınav tarihi; 
diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul 
edildiği tez sınav tarihidir.  

Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans 
tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel 
araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere 
enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına 
gönderilir.  

2.3.  TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI  

Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki 
konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin 
uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.  

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 
70 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile tezsiz 
yüksek lisans bitirme projesi dersinden oluşur. Öğrenci, 
bitirme projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi 
dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje 
ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi 
kredisiz olup danışman tarafından başarılı veya başarısız 
olarak değerlendirilir.  

Enstitü yönetim kurulu tarafından karar alınması 
durumunda tezsiz yüksek lisans programının sonunda 
yeterlik sınavı uygulanabilir.  

Üniversitenin ilgili programda ikinci öğretim eğitiminin 
olması durumunda tezsiz yüksek lisans programı ikinci 
öğretim lisansüstü programı olarak yürütülebilir.  

Tezsiz yüksek lisans süresi  

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, 
bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu 
programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak 
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına 
bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu 
sürenin sonunda başarısız olan veya programı 
tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.  
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Tezsiz yüksek lisans öğrencileri için danışman atanması  

Tezsiz yüksek lisans programında enstitü 
anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders 
seçiminde ve bitirme projesinin yürütülmesinde 
danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili Senato 
tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora 
derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç ikinci 
yarıyıl içerisinde öğrencinin danışmanı olarak belirler. 

Danışman atanıncaya kadar öğrenciye 
anabilim/anasanat dalı başkanı danışmanlık yapar.  

Tezsiz yüksek lisans diploması  

Belirtilen süreler içerisinde kredili derslerini ve bitirme 
projesini başarıyla tamamlayan ve kredili ders notları 
ortalaması en az 2.00 olan öğrenciye tezsiz yüksek lisans 
diploması verilir.  

Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı 
olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın 
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.  

Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, ilgili 
enstitünün kontenjan açması durumunda tezli yüksek 
lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine 
getirmek kaydıyla, tezsiz yüksek lisans programıyla aynı 
nitelikte olan tezli yüksek lisans programına geçiş 
yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında 
alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli 
yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. 
Bu geçişlerde öğrenci asgari ve azami zaman koşulları 
şartlarını sağlayabilecek durumda olmalıdır. 

 

2.4.  DOKTORA PROGRAMI  

Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, 
bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı 
ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni 
sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır. 
Doktora programlarına lisans öğretimine veya tezli yüksek 
lisans öğretimine dayalı olarak iki statüde öğrenci kabul 
edilir. Lisans öğretimine dayalı doktora programına 
bütünleşik doktora programı denir. Doktora programı, 
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 
toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi, 
güz ve bahar yarıyıllarını kapsayan iki dönem için 60 AKTS 
olmak koşuluyla en az yedi ders, iki adet uzmanlık alan 
dersi, doktora seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve 
tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden 
oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de 
en az 42 kredilik 14 ders, iki adet uzmanlık alan dersi, 
doktora semineri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez 
çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden 
oluşur. Doktora programlarında enstitü 
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü 
yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim 
kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans 
derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans 
derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders 
seçilebilir. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora 
kredisine sayılmaz.  

Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime 
yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, 

bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden 
en az birini yerine getirmesi gerekir. 

Doktora programına başvurabilmek için adayların Tezli 
yüksek lisans diplomasına sahip olmaları 
ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 
puandan az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile 
belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak; 
doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde 
uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta 
uzmanlık mezunlarının doktora programlarına 
başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların 
değerlendirme işlemleri için, 

1) Üniversite senatoları tarafından mezun olduğu 
lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık 
alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla 
olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın 
şartlarında ilan edilir. 

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya 
doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir 
alanda başvuru yapabilir. 

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı 
olarak hesaplamalara dahil edilir. 

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile 
hazırlık sınıfları en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına 
veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir 
laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip 
olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 
55 puandan az olmamak koşuluyla senato tarafından 
belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. 

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların 
lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 
veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu 
programın puan türünde 80 puandan az olmamak 
koşuluyla senato tarafından belirlenecek ALES puanına 
sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak 
olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı 
olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya 
mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar 
için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu 
değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve 
öğrenci kabulüne dair diğer hususlar ilgili senato 
tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. 
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(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi 
alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır. 

(3) ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne 
kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı senato 
tarafından belirlenir. Yükseköğretim kurumu yalnız ALES 
puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES'e eşdeğer kabul 
edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer 
puanlar, her bir üniversitenin senato kararları ile 
yükseltilebilir. 

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri 
dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya 
ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 
yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan 
alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek 
programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine 
üniversite senatoları tarafından karar verilir. 

Doktora Eğitim Süresi 

oktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli 
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu 
programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak 
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına 
bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi 
on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on 
yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. 

Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla 
tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile 
kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul 
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini 
başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim 
kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını 
sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği 
kesilir. 

Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında 
başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez 
çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört 
yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği 
kesilir. 

Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş 
öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi 
içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora 
tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için 
gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine 
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek 
lisans diploması verilir. 

Doktora Tez Danışmanının Atanması 

Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için 
kendi üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını 
ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu 
ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez 

önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez 
danışmanının öğrencinin programı içinde ne zaman 
atanacağı senato tarafından kabul edilen yönetmelikte 
belirtilir. Ancak tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın 
sonuna kadar atanması zorunludur. 

(2) Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere 
sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Yükseköğretim 
kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi 
bulunmaması halinde üniversite senatosunun belirlediği 
ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından 
başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi 
danışman olarak seçilebilir.  

 Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri 
anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim 
üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış 
en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez 
çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı 
gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, 
üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine 
sahip kişilerden olabilir. 

Doktora Yeterlik sınavı 

Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan 
öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile 
doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine 
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda 
en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. 

Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği senato 
tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. Ancak 
yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç 
beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan 
öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik 
sınavına girmek zorundadır. 

Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı 
başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu 
tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi 
tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı 
alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve 
değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi 
en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak 
üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. 
Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili 
yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması 
durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik 
sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü 
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin 
katılımına açık olarak yapılır. 

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde 
yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava 
alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında 
yükseköğretim kurumunun yönetmeliklerine göre işlem 
yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki 
başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya 
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başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, 
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik 
sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. 

Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu 
bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava 
alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora 
programı ile ilişiği kesilir. 

Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir 
öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam 
kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan 
ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü 
kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. 

Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en 
az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek 
lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına 
geçme şartları senato tarafından hazırlanacak 
yönetmelikle belirlenir. 

Doktora Tez izleme komitesi 

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü 
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü 
yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme 
komitesi oluşturulur. 

Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. 
Komitede tez danışmanından başka enstitü 
anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer 
alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci 
tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. 

Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki 
dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının 
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde 
değişiklik yapılabilir. 

Tez önerisi savunması 

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, 
en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, 
yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez 
izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez 
önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on 
beş gün önce komite üyelerine dağıtır. 

Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin 
kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla 
karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre 
sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen 
karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca 
işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla 
bildirilir. 

Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya 
tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir 
tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla 
devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve 
tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar 

tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada 
da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği 
kesilir. 

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, 
Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa 
olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı 
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir 
rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların 
özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı 
belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından 
başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından 
üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan 
öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. 

Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın 
birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız 
sayılarak tez önerisi reddedilir. 

 

Doktora tezinin sonuçlandırılması 

Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları 
senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun 
biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. 

Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen 
tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini 
tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin 
savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi 
enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin 
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve 
jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir 
intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar 
verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. 

Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez 
izleme komitesi raporu sunulması gerekir. 

Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat 
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı 
ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer 
alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim 
kurumu dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim 
üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı 
hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy 
hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden 
oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın 
jüride yer alabilir. 

Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği 
tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi 
tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının 
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. 
Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü 
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin 
katılımına açık olarak yapılır. 
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Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere 
kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya 
düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı 
olarak değerlendirir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat 
dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili 
enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak 
reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği 
kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en 
geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı 
jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız 
bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği 
kesilir. Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri 
halinde 17 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz 
yüksek lisans diploması verilir. 

Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği esas 
alınarak hazırlanmıştır.  

3. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde 13 Tezli, 14 Tezsiz 
ve 1. Doktora programımız bulunmaktadır. Programlara 
kabul, Yüksek Öğretim Kurumu Lisansüstü Eğitim 
Mevzuatı çerçevesinde yapılmaktadır. 

 Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı  
(Tezli-Tezsiz) 

 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans 
(Tezli-Tezsiz) 

 Hareket ve Antrenman Bilimleri Yüksek Lisans 
Programı (Tezli-Tezsiz) 

 İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans  
(Tezli-Tezsiz) 

 İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı  
(Tezli-Tezsiz) 

 İşletme Yönetimi Yüksek Lisans  
(Doktora-Tezli-Tezsiz) 

 Klinik Psikoloji yüksek lisans  
(Tezli)  

 Psikoloji Yüksek Lisans  
(Tezli) 

 Reklamcılık ve Marka İletişimi Yüksek Lisans 
Programı (Tezli-Tezsiz) 

 Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans  
(Tezli-Tezsiz) 

 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans 
(Tezli-Tezsiz) 

 Spor Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı  
(Tezli- Tezsiz) 

 Tekstil ve Moda Tasarımı Yüksek Lisans 
(Tezli-Tezsiz) 

 Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim 
Yüksek Lisans (Tezsiz) 

 Uluslararası Ticaret ve Finansman Yüksek Lisans 
Program (Tezsiz) 

 Yeni Medya ve Gazetecilik Tezsiz Yüksek Lisans 
Programı 

 
4. KONTENJANLAR 

Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 
Doktora ve Tezli programların üst kontenjanı 15; 
Tezsiz programların kontenjanı ise 30’dur. 
Kontenjanlar, üniversite senato kararıyla belirlenir.  
 
5. KAMPÜS  
Lisansüstü Eğitimler Maslak kampüsünde 
verilmektedir. Ancak kısıtlama dönemlerinde 
(pandemi) eğitim sanal kampüs üzerinden 
yürütülmektedir.  
 
Maslak Kampüsü Adresi: Maslak Mahallesi, 
Taşyoncası Sokak, No: 1V ve No:1Y Sarıyer-İSTANBUL 
 
 
 
6. SANAL KAMPÜS 
 
Soru: Sanal Kampüs Platformuna erişimi nasıl 
sağlayabilirim? 
 
Cevap: Sanal Kampüs Platformuna tüm öğrencilerimiz 
(ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki) 
sanalkampus.nisantasi.edu.tr adresinden kendi mobil 
cihaz ya da PC’lerinden erişebilmektedirler. 
 
Soru: Kullanıcı Adı ve Şifremi nasıl alabilirim? 
 
Cevap: Tüm öğrencilerimiz için kullanıcı adları 
“Öğrenci Numaraları” ilk giriş şifreleri ise “TC kimlik 
Numaralarıdır. Dileyen öğrenciler daha sonra 
şifrelerini değiştirebilirler. 
 
oru: Senkron (çevrimiçi) ders nedir? 
Cevap: Senkron ders üniversitenin web sitesinde 
yayınlanan haftalık senkron ders programına göre 
belirtilen gün ve saatte öğretim elemanının sanal 
kampüs platformuna canlı olarak bağlandığı ve aynı 
anda (senkron ders programında belirtilen gün ve 
saatte) dersi alan ilgili bölüm öğrencilerinin de sanal 
kampüs platformuna bağlanması ile gerçekleşen canlı 
işlenen dersi ifade eder. 
 
Soru: Senkron derste öğretim elemanına soru 
sorabiliyor muyum? 
Cevap: Senkron derste hem öğretim elemanı hem de 
öğrenciler eş zamanlı olarak öğretim elemanının yetki 
vermesi ile hem sesli hem de yazılı olarak soru 
sorabilmekte ve cevap verebilmektedir. 
 
Soru: Senkron dersi kaçırdım bu dersi tekrar izleyebilir 
miyim? 
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Cevap: Senkron dersi dilediğiniz zaman dilediğiniz 
mekânda dilediğiniz kadar tekrar asenkron 
(çevrimdışı) olarak izleyebilirsiniz. 
 
Soru: Yayınlanan senkron ders programında aldığım 
dersler yok bu derslere nasıl erişeceğim? 
Cevap: Senkron ders programında yer almayan 
dersleri öğrenciler sanal kampüs platformu üzerinden 
asenkron olarak takip edebilirler. 
 
Soru: Asenkron ders nedir? 
Cevap: Asenkron ders ilgili dersin öğretim elemanının 
dersin videosunu ve materyalini daha önce sanal 
kampüs platformuna yüklediği sizlerin dilediğiniz 
zaman dilediğiniz mekânda dilediğiniz kadar tekrar 
izleyebileceğiniz ders türüdür. 
 
Soru: Uygulamalı derslerini nereden takip edebilirim? 
Cevap: Uygulama dersleri ile ilgili program ve 
açıklamalar yükseköğretim kurulu ve üniversitenin 
değerlendirmeleri kapsamında daha sonra sizlerle 
paylaşılacaktır. 
 
Soru: Lisansüstü öğrencileri süreç ile ilgili detaylı 
bilgiye nereden erişebilirler? 
 
Cevap: lee@nisantasi.edu.tr adresi üzerinden kayıtlı 
lisansüstü öğrencilerimiz tüm bilgilere ulaşabilirler. 
 
Soru: Sanal Kampüs ile ilgili sorunlarımı kime 
iletebilirim? 
Cevap: sanalkampus@nisantasi.edu.tr adresi ve 
akademik danışmanlarınız sizlere sanal kampüs 
platformu ile ilgili yaşadığınız her soruna destek 
sağlayacaktır. 
 
Soru: Derse devam durumumuz kaydedilmekte midir? 
Cevap: Sanal Kampüs Platformu üzerinden senkron ya 
da asenkron izlenen tüm derslere ilişkin derse katılan 
öğrenci bilgisi sisteme otomatik olarak 
kaydedilmektedir. 

 

7. ÖĞRENCİ MAİLİ VE ŞİFRESİ 
 
Eğitim süresi boyunca öğrencilerimizin Enstitü ile 
iletişimlerinde üniversiteden aldıkları öğrenci 
maillerini kullanmaları gerekir. Bu mail haricindeki 
başka maillere bilgi paylaşımı yapılmamaktadır.  
 
Öğrencilerimiz talep veya sorunlarını edindikleri 
kurum mail adreslerinden lee@nisantasi.edu.tr 
adresine bildirmeleri gerekir. 12:00’dan önce 
gönderilen maillere gün içinde, 12:00’dan sonra 
gönderilen maillere en geç ertesi günü cevap verilir.  

 
Evrak talepleri Nişantaşı Üniversitesinden alınan mail 
adreslerinden yine lee@nisantasi.edu.tr üzerinden 
tarafımıza iletilmelidir. Mail ile evrak paylaşımı 
(öğrenci belgesi ve transkript) ertesi günü 
sonuçlandırılmaktadır. Ders seçimleri, sınav teslimi  
 
Mail Edinme  
E-mail almak veya göndermek 
için http://mail.nisantasi.edu.tr  mail ara yüzünü 
kullanmanız yeterlidir Kullanıcılar, Öğrenci No + 
@std.nisantasi.edu.tr yazarak şifre kısmına da, OBİS 
şifresi. 
Örnek  
Mail: 20189121520@std.nisantasi.edu.tr  
Şifre  : OBİS Şifresi 
yazarak giriş yapabilirsiniz. 
Öğrenci e-mailinin avantajları neler? 
http://mail.nisantasi.edu.tr, kişisel e-mail hesabınıza 
web üzerinden erişmek için uygun ve esnek bir 
yöntem. http://mail.nisantasi.edu.tr üzerinden e-
maillerinizi okuyabilir, gönderilebilir, adres defteri 
oluşturulabilirsiniz. 
Kullanıcılar aynı zamanda, Akademik ve-İdari kadro ile 
çok rahatça bu mail üzerinden haberleşebilecek. 
Kullanıcı öğrencimiz, E-Mail hesabını senkronize 
olarak cep telefonundan da kullanabilecek. (Android, 
iPhone, iPad, Galaxy v.b. Tablet ve Symbian işletim 
sistemlerinde çalışmaktadır.) Kullanıcılara gelen ve 
kullanıcılar tarafından gönderilen bütün e-
postalar virüs ve spam kontrolünden geçirilmiş 
olacak. 
 
Kullanıcı, NÜ’yle ilişkisi devam ettiği sürece ve NÜ’yle 
ilişkisi kesildikten sonra (mezunlar hariç) 2 ay boyunca 
bu hesabı ve adresleri kullanabilecek. 
Kullanıcılar ayrıca, aşağıdaki tüm Microsoft 
Office uygulamalarından da faydalanabilecekler. 
 
Kota  
Öğrencilerimiz için 50 GB şeklinde belirlenmiştir.  
Kotam dolduğunda ne olur? 
Kotanız dolduğunda, size e-posta atan kullanıcılara 
sizin kotanızın dolu olduğu ile ilgili bir mail gelir ve e-
posta alamazsınız. 
Üniversiteden ayrıldığımda e-posta hesabım 
kapanıyor mu? 
Öğrencilerimiz okuldan ayrıldıktan 2 ay sonrasına 
kadar E-mail hesaplarını kullanmaya devam edebilir. 
 
 
 

mailto:lee@nisantasi.edu.tr
mailto:lee@nisantasi.edu.tr
http://mail.nisantasi.edu.tr/
http://mail.nisantasi.edu.tr/
http://mail.nisantasi.edu.tr/
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8. ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ (OBİS) 
 
Öğrencilerimizin öğrenci bilgi sistemine erişebilmeleri 
için aşağıdaki işlemleri sırasıyla tamamlamaları 
gerekmektedir. 
• obis.nisantasi.edu.tr Web sitemize girerek “İlk 

şifre oluşturmak için tıklayınız” işlemi yapılmadır, 

 
• Sonrasında gelen şifre oluşturma ekranından 

kişisel bilgilerin girilmesi gereken alanlar 
doldurulur ve “Şifre oluştur” butonuna basılır. 

 
Size ait sistem tarafından oluşturulan kullanıcı adı ve 
geçici şifreniz ile sayfaya erişim sağlayarak yeni 
şifrenizi oluşturmanız gerekmektedir. (Aşağıdaki 
örnekteki gibi pencere açılacaktır.) 

 
Son olarak “Giriş sayfasına gitmek için tıklayınız” 
butonuna basılarak kullanıcı adınız ve geçici şifreniz ile 
sayfaya erişim sağlamanız gerekmektedir. 
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