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Hakkımızda  

Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak önceliğimiz üniversitemizin vizyonu 

doğrultusunda, çağımızın değişen koşullarına uygun, özgün, uluslararası standartlarda ve 

sürekli gelişim prensibiyle hareket etmektir. Bu amaçla tüm programlarımızı ülkemizin ihtiyaç 

duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirebilecek şekilde ve gerekli yetkinlikleri dikkate alarak 

oluşturduk. Girişimciliğe, araştırmaya ve yaratıcılık boyutunda üretmeye odaklı içeriklerimizi 

her yıl düzenli olarak geliştirdik ve 2014 yılından bu yana nitelikli akademik kadromuzla 

birlikte daha ileriye gitmeyi hedefledik. 

Yüksek lisans ve doktora programlarımızda öğrencilerimizin inovatif düşünme becerilerini 

geliştirmek, kamu ve özel sektör beklentilerini karşılayabilecek interaktif bir eğitim sistemini 

uygulamak, teoriyi pratiğe dönüştürmeye katkı sağlamak, toplumsal kalkınmaya destek olmak 

ve alanlarında lider mezunlar yetiştirmek için her yıl ilerlememizi sürdüreceğimizi tüm 

öğrencilerimize taahhüt ediyor ve sizleri de enstitümüze bekliyoruz. 

 

1. Programlarımız 

Enstitümüzde yedi bölümde tezli/tezsiz yüksek lisans programları ve İşletme Yönetimi Doktora 

Programı bulunmaktadır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlar aşağıda belirtilmiştir. 

- İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı 

- İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı 

- İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı 

- İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı 

- Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı 

- Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı 

- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı 

- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı 

- Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 

- Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı 

- Tekstil ve Moda Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı 

- Tekstil ve Moda Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programı 

- İşletme Yönetimi Doktora Programı 
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1.1. Ders İçerikleri 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı; 90 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ve 30 krediye 

denk gelecek şekilde (her ders 3 kredidir), en az 10 ders ve bitirme projesinden az olmamak 

koşuluyla oluşturulmuştur. 

Öğrenci bir yarıyılda en çok 18 kredi (6 ders) alabilir.  

Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler yüksek lisans öğrenim türünde ders yüküne 

ve kredisine sayılmaz. 

Tezli Yüksek Lisans Programı; 60 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ve 24 krediye 

denk gelecek şekilde (her ders 3 kredidir), en az 8 ders (ayrıca kredisiz seminer dersinin 

alınması zorunludur) ve en az 60 AKTS’lik tez çalışmasından olmak üzere toplam 120 

AKTS’den oluşur.  

Öğrenci bir yarıyılda en çok 15 kredi (5 ders) alabilir. 

Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler yüksek lisans öğrenim türünde ders yüküne 

ve kredisine sayılmaz. 

Tüm ders içerikleri http://sbe.nisantasi.edu.tr/index.html sayfasında yer alan bölümlerin altında 

ayrıntıları ile belirtilmiştir. 

Öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için not ortalamasının en az 2,50 olması 

gerekmektedir. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen ve ortalama şartını sağlayamayan 

öğrenci tez dönemine geçemez ve dördüncü akademik dönem sonunda üniversite ile ilişiği 

kesilir. 

 

Doktora Programı: 120 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ve 24 krediye denk gelecek 

şekilde(her ders 3 kredidir),  en az 8 ders (kredisiz seminer derslerinin ve uzmanlık alan 

derslerinin alınması zorunludur), yeterlik sınavı ve bununla birlikte en az 120 AKTS’lik tez 

çalışmasından olmak üzere toplam 240 AKTS’den oluşur.  

Öğrenci bir yarıyılda en çok 18 kredi (6 ders) alabilir. 

Tüm ders içerikleri http://sbe.nisantasi.edu.tr/index.html sayfasında yer alan bölümlerin altında 

ayrıntıları ile belirtilmiştir. 

Doktora yapan öğrencinin; derslerde başarılı sayılabilmesi için her ders için minimum 2,50 not 

ortalamasına sahip olması gerekmektedir. Ancak yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı 

genel not ortalaması en az 3,00 olmak zorundadır. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci 

yeterlik sınavına giremez, tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için genel 

ağırlıklı not ortalaması 3,00’ten az olamaz. Tez savunma sınavı sonunda ortalama şartını 

sağlayamayan öğrenci tez savunma sınavından başarısız sayılır. 
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1.2. Akademik Takvim ve Duyurular 

Öğrencilerimiz Sosyal Bilimler Enstitüsü resmi web sitesinden ve enstitü ilan panolarından 

yapılan tüm duyuruları takip etmek ve belirtilen süreler içerisinde sorumluluklarını yerine 

getirmek zorundadırlar. Web sitemizde ve enstitü panolarında yayınlanan duyurular 

öğrencilerimize şahsen yapılmış kabul edilmektedir.  

Akademik takvimde belirtilen tarihler kesinlik arz eder.  

Takvime http://sbe.nisantasi.edu.tr/akademik-takvim.html adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

2. Kayıt İşlemleri 

 
2.1. Yeni Kayıt ve Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OBİS) 

Öğrencilerimiz tüm işlemlerini OBİS üzerinden yürütmelidirler. OBİS şifreleri kayıt yaptıran 

öğrencilerimiz tarafından sistem üzerinden kişisel olarak oluşturulmalıdır. 

OBİS üzerinden yapılan işlemler: Alınan derslerin, ders programları ve sınav notlarının takip 

edilmesi. 

Şifre değişikliği işlemlerini öğrencilerimiz kişisel olarak yapabilmektedirler. 

Şifresini unutan öğrencilerimiz enstitümüze müracaat ederek yeni şifre talebinde bulunabilirler. 

OBİS üzerinden yapılan duyuruların takibinin öğrencilerimiz tarafından yapılması zorunludur. 

 

2.2. Kayıt Yenileme 

Kayıt yenileme işlemlerinin öğrencilerimiz tarafından, her akademik dönem başında, akademik 

takvimde belirtilen tarihlerde yapılması zorunludur.  

Kayıt yenileme işleminin tamamlanabilmesi için program ücretinin veya ders ücretinin ödenmiş 

olması zorunludur.  

Yüksek lisans ve doktora programlarının tez ve bitirme projesi aşamasındaki öğrencilerinin her 

yarıyıl tez ve bitirme projesine kayıt yaptırmaları zorunludur.  

Kayıt yenilemedikleri dönemde öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Belirtilen sürelerde 

kaydını yenilemeyenler, o yarıyıla ait derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından 

yararlanamazlar.  

Kayıt yenileme işlemleri için öğrencilerimizin transkriptlerini OBİS üzerinden alarak 

enstitümüze gelmeleri ve dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. 
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2.3. Kayıt Sildirme 

Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirme talebinde bulunması halinde ilgili enstitü yönetim 

kurulu kararı ile ilişiği kesilir. 

Kayıt sildirme talebi olan öğrencilerimizin enstitümüze şahsen başvuru yapmaları, dilekçe ve 

form doldurmaları gerekmektedir.  

Kayıt sildirme işlemleri başvuru tarihinden itibaren 15 işgünü içerisinde yapılmaktadır. 

 

2.4. Kayıt Dondurma 

Kayıt dondurma talebi olan öğrencilerimizin enstitümüze şahsen veya noter aracılığıyla vekil 

tayin ettikleri kişiler tarafından başvuru yapmaları, dilekçe ve form doldurmaları 

gerekmektedir.  

Kayıt dondurma başvurusunun kabul edilmesi için aşağıdaki durumlardan birinin yaşanması ve 

durumun belgelenmesi gerekmektedir. 

- Öğrencinin; üniversite hastaneleri, olmadığı takdirde diğer sağlık kuruluşlarından 

alınacak raporla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması. 

- Daimi ikametgâhının bulunduğu mahallin tabii afete uğradığının mahallin en büyük 

mülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelendirilmesi. 

- Belgelenmiş olmak kaydıyla anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü veya 

bunların ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması. 

- Öğrencinin tutukluluk hali. 

- Kesinleşmiş bir mahkumiyet halinin veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre 

yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin 

bulunması. 

- Öğrencinin yurt dışında geçici olarak eğitim programına katılması. 

- Öğrencinin; ne suretle olursa olsun askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin 

kaldırılması suretiyle askere alınması. 

 

Tezsiz yüksek lisans programlarında sadece bir akademik dönem kayıt dondurma işlemi 

yapılabilir. 

Tezli yüksek lisans programlarında ve doktora programlarında ise en fazla iki dönem 

kayıt dondurma işlemi yapılabilir. 

 

2.5 . Özel Öğrenci Statüsü 

Özel öğrencilere uygulanacak kabul şartları her akademik dönem başında ilgili enstitü 

kurulunca belirlenir. Özel öğrencilik ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için enstitümüze başvuru 

yapabilirsiniz. 

 

 



 

2.6. Bilimsel Hazırlık 

Lisans derecesini başvurdukları tezli yüksek lisans programıyla ilgili bir alandan almamış olan 

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla adaylara bilimsel hazırlık programı uygulanır. 

Bilimsel hazırlık programında yer alacak dersler ana bilim dalı başkanlığının önerisi üzerine 

ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenmektedir. 

Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrenciler için aranacak lisans mezuniyet türü ve 

diğer kriterler, ana bilim dalı başkanlarından gelen öneriler doğrultusunda ilgili enstitü 

kurulunda karara bağlanır. 

2.7. Yatay Geçiş Başvuruları 

Üniversitedeki bir EABD/EASD’de veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü 

programında bilimsel hazırlık hariç en az, bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, 

lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla başvurabilir.  

Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları üniversitenin tezli yüksek lisans 

programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans 

programına başvuru yapabilir, başvuruda puan sıralamasında belirlenen kontenjan içerisinde 

yer aldıkları takdirde tezli yüksek lisans programına kayıt hakkı kazanırlar. Bu durumda tezsiz 

yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans 

programındaki derslerin yerine sayılabilir.  

Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin ilgili lisansüstü programa sayılacağı 

ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Bu 

öğrencilerin programlardan almış ve başarmış oldukları derslerin eşdeğerliği konusundaki 

değerlendirmeler ilgili anabilim dalı başkanlığınca atanan bir kurul tarafından yapılmaktadır. 

 

3. Öğrencilik Süreci 

 
3.1. Tezli Yüksek Lisans Süreci 

Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma yapma becerisinin yanında 

bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliğini 

kazandırmaktır.  

3.1.1. Başvuru ve Değerlendirme 

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adaylar aşağıdaki şartları yerine getirmiş 

olmalıdır: 

- Bir lisans diplomasına sahip olmaları, 

- Başvurduğu programın puan türünde 70 ALES puanına sahip olmaları, 

- Enstitü kurulu tarafından yapılan yazılı bilim sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. 

Tezli yüksek lisans programlarında başvuru yapılan bölümlerin lisans mezuniyet şartları ile 

ilgili bilgiler her akademik dönem başında duyurulmaktadır.  



3.1.2. Öğrencilik 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.  

*Öğrencinin ödediği kayıt ücreti yalnızca dört yarıyılı kapsamaktadır. Bu süre içerisinde 

gerekli şartları sağlayamayan (ders ve tez sürecini tamamlayamayan) öğrencinin kayıt 

yenilemesi için Mütevelli Heyet tarafından her yıl belirlenen kayıt ücretini (dönemlik 

şekilde) ödemesi gerekmektedir. 

Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini (8 ders) ve seminer dersini 

başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı 

koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında 

başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.  

3.1.3. Seminer Dersi 

Tezli yüksek lisans öğrencilerimiz bilimsel araştırma felsefesini ve tez yazım kurallarını 

öğrenmek amacıyla seminer dersi almak zorundadırlar. Seminer dersinin kredi yükü yoktur. 

3.1.4. Tez Danışmanı Atama İşlemleri 

Ders dönemini tamamlayan her bir öğrenci için üniversiteden bir öğretim üyesini veya doktoralı 

öğretim elemanını yüksek lisans tez dönemine kayıt yaptırdığı döneme ilişkin akademik 

takvimde yer alan ders başlangıç tarihi itibariyle on beş gün içerisinde tez danışmanı olarak 

önerir. Tez danışmanı bilgileri öğrenci ile paylaşıldıktan sonra öğrencinin danışman ile 

iletişime geçmesi gerekmektedir.  

Öğrenci danışman ile birlikte tez konusunu belirledikten sonra Tez Öneri Formu’nu enstitü 

tarafından belirtilen tarihlerde enstitüye teslim etmek zorundadır. Form teslim edilmediğinde 

tez işlemleri başlamış kabul edilmemektedir. 

Tez Öneri Formu enstitü internet sayfasında yer almaktadır. 

3.1.5. Tez Danışmanı Değişikliği İşlemleri 

Gerekli hallerde (öğrenci veya danışman talebi) ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez 

danışmanı değiştirilebilir. Ancak değişiklik yapılabilmesi için akademik takvim dikkate alınır. 

Öğrencinin danışman onayını aldıktan sonra dilekçe ile enstitüye başvurması gerekmektedir. 

3.1.6. Tezli Programdan Tezsiz Programa Geçiş 

Tezsiz programdan tezli programa geçiş yapılmamaktadır. Ancak öğrencinin tezsiz yüksek 

lisans ile ilişiği kesildikten sonra tezli programa başvurması mümkündür. Tezli program için 

gerekli şartları sağlayan öğrencinin tezsiz programda aldığı derslerin en fazla %20’si tezli 

program sürecinde intibak edilir.  

Öğrencinin tez dönemine geçebilmesi için iki dönem ders alması gerekmektedir. 

 

 



3.1.7. Tez Yazım Kuralları 

Tez yazımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken kurallar enstitü internet sayfasında “Tez Yazım 

Kılavuzu” içerisinde yer almaktadır. Öğrenci tez yazım kurallarına ve enstitü tarafından 

belirlenen intihal oranına (%20) uymak zorundadır. 

* İntihal raporu; tezli yüksek lisans programı ve doktora programında kayıtlı öğrencilerin tez 

savunmasından önce hazırlamış oldukları tezlere ilişkin intihal durumunu gösteren rapordur. 

İntihal raporu ilgili enstitü tarafından tez savunma süreci başlatılan öğrencilerin teslim ettikleri 

tezler için alınır ve rapor ilgili öğrencinin danışmanı ve jüri üyesi ile paylaşılır. 

* İntihal oranı %20’nin üzerinde olan tezler ve intihal raporuna ilişkin jüriden olumsuz bildirim 

gelen öğrenciler tez savunmasına alınmaz.  

* İntihal raporu bir tezin savunmaya alınıp alınmayacağına ilişkin yalnızca fikir sağlayan bir 

rapor olarak kabul edilmektedir. İntihal raporunun sonucunun olumsuz çıkmaması öğrencinin 

yazmış olduğu teze ilişkin etik sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Öğrenci yazmış olduğu 

tezin bilimsel etik kurallara uygun hazırlanmasından ve bu kapsamda mezuniyet öncesi ve 

sonrasında etik ihlaller sebebiyle ortaya çıkabilecek tüm süreçlerden bizzat kendisi 

sorumludur. 

Ayrıca enstitü internet sayfasında “Tezli Yüksek Lisans Tezi İçin Formlar” kısmında yer alan, 

aşağıda belirtilen formları incelemek ve ilgili her aşamada formları hazırlayarak enstitüye 

sunmakla yükümlüdür.  

 

Tezlı̇ Yüksek Lı̇sans Tezı̇ İçin Web Sitemizde Yer Alan Gerekli Formlar  

• Tezli Yüksek Lisans Tez Dönemi Kayıt Yenileme Formu 

• Tezli Yüksek Lisans Tez Öneri Formu 

• Tezli Yüksek Lisans Tez Teslim Süreci 

• Tezli Yüksek Lisans Tez Savunması Sınav Tutanağı 

• Tezli Yüksek Lisans Tez Savunması Tez Değerlendirme Formu 

• Tezli Yüksek Lisans Tez Yazım Kılavuzu 

• Tezli Yüksek Lisans Tez Öneri Formu Eki 

• Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Öneri Formu 

• Tezi Tamamlanan Öğrenciler İçin Dilekçe Örneği 

Tezli programda başarısız olan öğrencinin talep etmesi durumunda ve tezsiz program şartlarını 

yerine getirmesi halinde (ders yükü ve proje yazımı) tezsiz yüksek lisans diploması alabilir. 

3.1.8. Tez Teslimi ve Değerlendirme İşlemleri 

Tez teslimi için öğrencinin; 

a) Tezini ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmış olması,  

b) Tezin intihal yapılmadığını bildiren raporunu tez savunmasına başvurmadan önce enstitüye teslim 

etmesi,  

http://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/sbe-file/sbe-formlar/tezli-yuksek-lisans-tez-donemi-kayit-yenileme-formu.pdf
http://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/sbe-file/sbe-formlar/tezli-yuksek-lisans-tez-oneri-formu.pdf
http://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/sbe-file/sbe-formlar/tezli-yuksek-lisans-doktora-tez-teslim-sureci.pdf
http://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/sbe-file/sbe-formlar/tezli-yuksek-lisans-tez-savunmasi-sinav-tutanagi_son_hal.pdf
http://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/sbe-file/sbe-formlar/tezli-yuksek-lisans-tez-savunmasi-tez-degerlendirme-formu.pdf
http://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/sbe-file/sbe-formlar/tezliyukseklisanstezyazimklavuzu.pdf
http://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/sbe-file/sbe-formlar/tezli-yuksek-lisans-tez-oneri-formu-eki.pdf
http://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/sbe-file/sbe-formlar/tezliyukseklisanstezsavunmajurioneriformu.pdf
http://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/sbe-file/sbe-formlar/tezitamamlananogrencilericindilekceornegi_1.pdf


c) Enstitülerde güz ve bahar yarıyılı içinde en geç akademik takvimde belirlenen tarihlerde tezini teslim 

etmek ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunması zorundadır. 

Tez savunma jürisinin oluşumu ve sınava ilişkin esaslar şunlardır:  

- Jüri, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri 

öğrencinin tez danışmanı ve en az biri üniversite dışından olmak üzere en az doktora unvanlı üç veya 

beş kişiden oluşur.  

- Tezli yüksek lisans tez savunma sınavları ilk kez tez savunmasına girecek öğrenciler için 1 Şubat-30 

Mart tarihleri arasına denk gelecek şekilde ve 1 Haziran-30 Temmuz tarihleri arasına denk gelecek 

şekilde yılda iki kez yapılır. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en 

erken yedi gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.  

Yüksek lisans tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı ile ilgili bilgiler enstitü yönetmeliğinde 

ayrıntılarıyla ile açıklanmıştır. 

 

3.2. Tezsiz Yüksek Lisans Süreci 

Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve 

mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. 

        3.2.1. Başvuru ve Değerlendirme 

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları 

ve enstitü tarafından her dönem ilan edilen başvuru şartlarını yerine getirmiş olmaları 

gerekmektedir. 

3.2.2. Öğrencilik Süresi 

Tezsiz yüksek lisans programının süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği 

dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 2 

yarıyıl olup, program en çok üç yarıyılda tamamlanır.  

*Öğrencinin ödediği kayıt ücreti üç yarıyılı kapsamaktadır. Bu süre içerisinde gerekli 

şartları sağlayamayan (ders ve proje sürecini tamamlayamayan) öğrencinin kayıt 

yenilemesi için Mütevelli Heyet tarafından her yıl belirlenen kayıt ücretini (dönemlik 

şekilde) ödemesi gerekmektedir. 

Üç yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini (10 ders) ve bitirme projesini 

başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı 

koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.  

3.2.3. Proje Dersi 

Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, bitirme projesi dersine kaydolduğu yarıyılın başladığı 

tarihten itibaren on beş gün içinde proje konusunu, danışmanının onayının yer aldığı bitirme 

projesi öneri formuyla enstitüye bildirir.  

Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak (ilgili 

akademik dönemde belirlenen ders ücretini ödeyerek) şartıyla proje konusu değişikliği 

talebinde bulunabilir.  



3.2.4. Proje Danışmanı Atama İşlemleri 

Tezsiz yüksek lisans programında ilk yarıyılını tamamlayan öğrenciler ikinci yarıyılda derslerle 

birlikte ya da üçüncü yarıyılda bitirme projesi dersine kayıt olurlar ve ilgili ders kapsamında 

danışman olarak bir öğretim üyesi öğrencilere atanır.  

Proje danışmanı bilgileri öğrenci ile paylaşıldıktan sonra öğrencinin danışman ile iletişime 

geçmesi gerekmektedir.  

Öğrenci danışman ile birlikte proje konusunu belirledikten sonra Bitirme Projesi Öneri 

Formu’nu enstitü tarafından belirtilen tarihlerde enstitüye teslim etmek zorundadır. Form 

teslim edilmediğinde proje işlemleri başlamış kabul edilmemektedir. 

Proje Öneri Formu enstitü internet sayfasında yer almaktadır. 

 

3.2.5. Proje Danışmanı Değişikliği İşlemleri 

Gerekli hallerde (öğrenci veya danışman talebi) ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile proje 

danışmanı değiştirilebilir. Ancak değişiklik yapılabilmesi için akademik takvim dikkate alınır. 

Öğrencinin danışman onayını aldıktan sonra dilekçe ile enstitüye başvurması gerekmektedir. 

3.2.6. Proje Yazım Kuralları 

Öğrenci bitirme projesini bağlı olunan enstitü tarafından belirlenen proje yazım kılavuzuna 

uygun olarak yazmakla yükümlüdür. 

Ayrıca enstitü internet sayfasında “Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi İçin Formlar” 

kısmında yer alan, aşağıda belirtilen formları incelemek ve ilgili her aşamada formları 

hazırlayarak enstitüye sunmakla yükümlüdür.  

Tezsı̇z Yüksek Lı̇sans Bı̇tı̇rme Projesı̇ İçin Gerekli Formlar  

• Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Değerlendirme Formu 

• Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Dönemi Kayıt Yenileme Formu 

• Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Öneri Formu 

• Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu 
 

3.2.7. Proje Teslimi ve Değerlendirme İşlemleri 

Öğrenci hazırlamış olduğu bitirme projesini, kendileri tarafından iki adet sıcak hamura tutkal 

baskı Amerikan cilt ve bir adet CD içerisinde kopyası ile danışman öğretim üyesine teslim 

etmelidir.  

Danışman öğretim üyesi değerlendirme formu ile birlikte projeleri ve projenin kayıtlı olduğu 

CD’yi ilgili enstitüye teslim etmelidir. 

3.3. Doktora Süreci 

Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve 

derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli 

adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, 

http://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/sbe-file/sbe-formlar/tezsiz-yuksek-lisans-bitirme-projesi-degerlendirme-formu.pdf
http://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/sbe-file/sbe-formlar/tezsiz-yuksek-lisans-bitirme-projesi-donemi-kayit-yenileme-formu.pdf
http://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/sbe-file/sbe-formlar/tezsizyukseklisansbitirmeprojesioneriformuxxx.pdf
http://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/sbe-file/sbe-formlar/tezsiz-yuksek-lisans-bitirme-projesi-yazim-klavuzu.pdf


bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana 

uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. 

       3.3.1.Başvuru ve Değerlendirme 

Doktora programına başvurabilmek için adaylar aşağıdaki şartları yerine getirmiş olmalıdır: 

- Bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, 

- Başvurduğu programın puan türünde 70 ALES puanına sahip olmaları, 

- Doktora programına öğrenci kabulünde, ana dilleri dışında İngilizce, merkezi yabancı 

dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmaları, 

- Enstitü kurulu tarafından yapılan yazılı bilim sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. 

Tezli yüksek lisans programlarında başvuru yapılan bölümlerin lisans mezuniyet şartları ile 

ilgili bilgiler her akademik dönem başında duyurulmaktadır.  

 

       3.3.2.Öğrencilik Süresi 

Doktora programlarında öğrenim süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt 

olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt 

yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en fazla 12 yarıyıldır. 

Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli 

yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini 

başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını 

sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.     

3.3.3. Seminer Dersi 

Doktora öğrencilerimiz bilimsel araştırma felsefesini ve tez yazım kurallarını öğrenmek 

amacıyla seminer dersi almak zorundadırlar. Seminer dersinin kredi yükü yoktur. 

3.3.4. Tez Danışmanı Atama İşlemleri 

Anabilim dalı başkanlığı her bir doktora öğrencisi için Üniversiteden bir öğretim üyesini veya 

doktoralı öğretim elemanını en geç öğrencinin derslere başladığı ilk yarıyıl içerisinde tez 

danışmanı olarak belirler.  

3.3.5. Tez Danışmanı Değişikliği İşlemleri 

Gerekli hallerde (öğrenci veya danışman talebi) ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez 

danışmanı değiştirilebilir. Ancak değişiklik yapılabilmesi için akademik takvim dikkate alınır. 

Öğrencinin danışman onayını aldıktan sonra dilekçe ile enstitüye başvurması gerekmektedir. 

3.3.6. Yeterlilik Sınavı ve Tez İzleme 

Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda 

yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin 

yeterlik sınavları akademik takvime göre yapılır. Bir öğrencinin en geç beşinci yarıyılın 

sonuna kadar yeterlik sınavına girmesi zorunludur.  



Yeterlik sınavları 1 Şubat-30 Mart tarihleri arasına denk gelecek şekilde ve 1 Haziran-30 

Temmuz tarihleri arasına denk gelecek şekilde yılda iki kez yapılır.  

3.3.7. Tez Yazım Kuralları 

Tez yazımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken kurallar enstitü internet sayfasında “Tez Yazım 

Kılavuzu” içerisinde yer almaktadır. Öğrenci tez yazım kurallarına ve enstitü tarafından 

belirlenen intihal oranına (%20) uymak zorundadır. 

Ayrıca enstitü internet sayfasında “Doktora Tezi İçin Formlar” kısmında yer alan, aşağıda 

belirtilen formları incelemek ve ilgili her aşamada formları hazırlayarak enstitüye sunmakla 

yükümlüdür.  

Doktora Tezi İçin Gerekli Formlar 

• Doktora Tez Dönemi Kayıt Yenileme Formu 

• Doktora Tez İzleme Jürisi Öneri Formu 

• Doktora Tez İzleme Sınavı Değerlendirme Formu 

• Doktora Tez Öneri Değerlendirme Formu 

• Doktora Tez Savunma Jürisi Öneri Formu 

• Doktora Tez Savunması Jüri Tez Değerlendirme Formu 

• Doktora Tez Savunması Sınav Tutanağı 

• Doktora Tez Yazım Kılavuzu 

• Doktora Yeterlilik Jürisi Öneri Formu 

• Doktora Tez Öneri Formu Eki 

• Tezi Tamamlanan Öğrenciler İçin Dilekçe Örneği 

• Doktora Tez Teslim Süreci 

• Doktora Yeterlilik Sınav Tutanağı 

• Doktora Yeterlilik Sözlü Sınav Soruları Formu 

• Doktora Yeterlilik Yazılı Sınav Soruları Formu 

3.3.8 Tez Teslimi ve Değerlendirme İşlemleri 

Doktora programındaki bir öğrenci, doktora tezini Senato tarafından kabul edilen yazım 

kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.  

Doktora tez savunma sınavları ilk kez tez savunmasına girecek öğrenciler için 1 Şubat-30 Mart 

tarihleri arasına denk gelecek şekilde ve 1 Haziran-30 Temmuz tarihleri arasına denk gelecek 

şekilde yılda iki kez yapılır.  

Doktora tez savunmasına girebilmek için bir öğrencinin en az üç tez izleme sınavından başarılı 

olması gerekmektedir. Üç tez izleme sınavından başarılı olan öğrenci akademik takvime göre 

son tez izleme sınavını takip eden ilk dönemde tez savunma sınavına girmek üzere akademik 

takvimde belirtilen tarihler arasında başvuru yapabilir. 

Doktora tez teslimi  ve değerlendirme işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için 

http://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/sbe-file/sbe-formlar/lisansustuyonetmelik24022017.pdf 

sayfasında yer alan Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ni 

inceleyebilirsiniz.  

 

http://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/sbe-file/sbe-formlar/doktora-tez-donemi-kayit-yenileme-formu.pdf
http://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/sbe-file/sbe-formlar/doktora-tez-izleme-jurisi-oneri-formu.pdf
http://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/sbe-file/sbe-formlar/doktora-tez-izleme-sinavi-degerlendirme-formu.pdf
http://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/sbe-file/sbe-formlar/doktora-tez-oneri-degerlendirme-formu.pdf
http://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/sbe-file/sbe-formlar/doktora-tez-savunma-jurisi-oneri-formu.pdf
http://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/sbe-file/sbe-formlar/doktora-tez-savunmasi-juri-tez-degerlendirme-formu.pdf
http://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/sbe-file/sbe-formlar/doktora-tez-savunmasi-sinav-tutanagi_son_hal.pdf
http://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/sbe-file/sbe-formlar/doktoratezyazimklavuzu.pdf
http://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/sbe-file/sbe-formlar/doktora-yeterlilik-jurisi-oneri-formu.pdf
http://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/sbe-file/sbe-formlar/doktora-tez-oneri-formu-eki.pdf
http://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/sbe-file/sbe-formlar/tezitamamlananogrencilericindilekceornegi.pdf
http://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/sbe-file/sbe-formlar/doktoratezteslimsureci.pdf
http://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/sbe-file/sbe-formlar/doktorayeterliliksinavtutanagi260517.doc
http://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/sbe-file/sbe-formlar/doktorayeterliliksozlusinavsorulariformu260517edit.doc
http://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/sbe-file/sbe-formlar/doktorayeterlilikyazilisinavsorulariformu260517.doc
http://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/sbe-file/sbe-formlar/lisansustuyonetmelik24022017.pdf


4. Not Sistemi 

Tezli yüksek lisans programlarında seminer dersi ve yüksek lisans tezi, tezsiz yüksek 

programlarında bitirme projesi dersi, doktora programlarında seminer dersi, uzmanlık alan 

dersi, yeterlik sınavı ve doktora tezi ve sanatta yeterlik eseri başarı durumunu gösterir not 

dağılımı ve harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:  

Başarı Derecesi Başarı Notu 

Başarılı  S 

Başarısız F 

 

Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim elemanı tarafından 

aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir. Kredili derslerden başarı durumunu gösterir 

not dağılımı ve harf karşılıkları aşağıdaki gibidir: 

 

Başarı Derecesi Başarı Notu Puanı 

Pekiyi  AA 4,00 90-100 

İyi-Pekiyi BA  3,50 85-89 

İyi  BB 3,00 80-84 

Orta-İyi CB 2,50 75-79 

Orta  CC 2,00 65-74 

Başarısız FF 0 64-0 

Final Sınavına Girmedi FG 0 0 

Devamsız DZ 0 0 

 

5. Burs İmkanları 

Aday öğrencilere yönelik burs imkanları her akademik dönem başında enstitü internet 

sayfasında duyurulmaktadır.  

6. Derse Devam 

Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için, teorik derslerin yüzde 70’ine devam etmiş olmaları 

gerekir. Devam konusu, ilgili dersin öğretim üyesi tarafından izlenir ve denetlenir. Her öğretim 

üyesi, yarıyıl sonunda devam şartını yerine getirmemiş öğrencileri enstitüye bildirir.  

*Devam şartı yerine getirilmemiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam koşulu 

aranır. 

7. Mazeret Sınavı 

Mazeret sınavları vize sınavına girmek için gerekli şartları yerine getirmiş ve sınava girememiş 

öğrenciler için yapılan sınavdır. Vize sınavlarına herhangi bir mazereti nedeniyle katılamayan 

öğrenciler enstitüye başvuru yaparak ve mazeret sınavı başvuru dilekçesi doldurarak sınava 

girebilirler.  

Mazeret sınav tarihlerini akademik takvimden ve enstitü internet sayfası üzerinden takip etmek 

öğrencilerin yükümlülüğüdür. 



8. Bütünleme Sınavı 

Bütünleme sınavı, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda, final sınavına girmek için gerekli şartları 

yerine getirmiş ve final sınavına girememiş öğrenciler ile yarıyıl sonu final sınavında başarısız 

olmuş öğrenciler için yapılan sınavdır. Başarısız olunan her ders için bir bütünleme sınav hakkı 

tanınır. 

Bütünleme sınav tarihlerini akademik takvimden ve enstitü internet sayfası üzerinden takip 

etmek öğrencilerin yükümlülüğüdür. 

9. Not İtirazı 

Sınav notuna itirazda bulunmak isteyen öğrenci sınav sonucunun açıklanmasını takip eden 5 

işgünü içerisinde enstitüye dilekçe ile başvurmalıdır. İlgili dersin öğretim üyesi maddi hata 

durumunu kontrol ederek sınav sonucunun açıklanmasını takip eden 15 işgünü içerisinde 

enstitüye bildirir ve düzeltme yapılması gerekiyorsa sistem üzerinde not değişikliği yapılır. 

10. Öğrenci Kimlik Kartı 

Öğrenci kayıt hakkı kazandıktan ve akademik dönem başladıktan sonra bir ay içerisinde öğrenci 

kimlik kartı kendisine teslim edilir. Kimlik kartını kaybeden öğrencilerin yeni kimlik kartı 

çıkarılabilmesi için enstitüye dilekçe ile başvuru yapması gerekir. 

11. Kütüphane 

Nişantaşı Üniversitesi tüm öğrencileri kütüphane üyeliklerini Maslak Kampüsü’nde bulunan 

kütüphanemize gelerek aktifleştirebilir, kütüphanenin sunduğu tüm hizmetlerden 

yararlanabilirler. 

12. Askerlik İşlemleri 

 

Askerlik işlemleri başvuru esasına dayalı yapılmaktadır.  

Öğrenci kayıt hakkı kazandığında askerlik ile ilgili evraklarının Askerlik Şubesi’ne iletilmesi 

amacıyla bir dilekçe ile talepte bulunmalıdır. Dilekçenin verildiği tarihten itibaren 5 işgünü 

içerisinde, askerlik sevk tehir teklifi öğrencinin bağlı bulunduğu Asker Alma Bölge 

Başkanlığı’na posta ile gönderilir. Enstitünün sorumluluğu bu evrakın gönderilmesi ile 

sınırlıdır. Öğrenci sürecin takibini şahsen yapmalıdır. 

 

 

 

 

 

*ÖĞRENCİ REHBERİ, YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANMIŞTIR. 

Sorularınız Olması Durumunda Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ni 

inceleyebilirsiniz.  


