
LİSANSÜSTÜ SIKÇA SORULAN SORULAR 

 

Ders seçimini nasıl yapmalıyım? 

st.bau.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak ‘’Ders Seçimi’’ sekmesine 

tıklayarak ders seçiminizi gerçekleştirebilirsiniz. Zorunlu derslerinizi, ‘’Zorunlu Ders’’ 

alanında; seçmeli derslerinizi, ‘’Seçmeli Ders’’ alanında görebilirsiniz. Güz veya bahar 

dönemlerinde en fazla beş tane kredili ders, yaz döneminde (ders açılması durumunda) en fazla 

iki tane kredili ders alabilirsiniz.  

 

Alınması gereken zorunlu dersi ya da seçmek istediğim seçmeli dersi seçim ekranında 

neden göremiyorum? 

Her zorunlu ders, müfredatta belirlenen dönemde açılmaktadır. (Güz ve bahar olmak üzere.) 

Ders seçim ekranındaki zorunlu dersler alanının altında yer alan ‘’Dönem Dersleri’’ 

sekmesinde görebilirsiniz. 

İlgili dönemde program için açılan seçmeli dersleri “Seçmeli Dersler” sekmesinde 

görebilirsiniz. Seçmeli dersler kotaya tabiidir. Seçmeli dersin kotasının dolması veya bölüm 

için ayırılan kotasının dolması dâhilinde başka bir seçmeli ders alınması gerekmektedir. 

 

Seçmem gereken zorunlu ve seçmeli ders sayılarını nereden öğrenebilirim? 

st.bau.edu.tr adresinden giriş yaparak ‘’Mezuniyet Gereksinimleri’’ sekmesinden zorunlu 

derslerinizi; seçmeli derslerinizin ve toplam derslerinizin akts ve kredi bilgilerini görebilirsiniz. 

 
 TEZLİ PROGRAMLAR 8 KREDİLİ DERS + TEZ1 / SEMİNER + TEZ 2 

 TEZSİZ PROGRAMLAR 10 KREDİLİ DERS + PROJE 

 DOKTORA PROGRAMLARI 8 KREDİLİ DERS + SEMİNER + YETERLİLİK + TEZ1+ TEZ 2 + TEZ 3 + TEZ 4 

 BİLİŞSEL NÖROPSİKOLOJİ PROGRAMI 8 KREDİLİ DERS + ALAN ÇALIŞMASI 1 + ALAN ÇALIŞMASI 2+ 

TEZ1 + SEMİNER + TEZ2 + KLİNİK GÖZLEM 1+ KLİNİK UYGULAMA1 + KLİNİK GÖZLEM 2 + KLİNİK 

UYGULAMA 2 + TEZ1 + SEMİNER + TEZ 2 

 KLİNİK PSİKOLOJİ PROGRAMI 8 KREDİLİ DERS + SAHA ÇALIŞMASI I + SÜPERVİZYON I + TEZ1 + 

SEMİNER + SAHA ÇALIŞMASI II + SÜPERVİZYON II + TEZ2 

 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 8 KREDİLİ DERS + PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI 1+ 

PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI 2+ TEZ1 + SEMİNER + TEZ2 

 

 



Seminer ve Tez-1 derslerini aynı dönemde mi seçmeliyim?  Seminer Dersi Nedir? 

Seminer ve Tez-1 dersleri aynı dönemde seçilmelidir. Tez 1 ve Seminer dersleri tez danışman 

hoca tarafından yürütülmekte olup, süreç danışman hocanın belirlediği koşullarda 

ilerlemektedir.  Lisansüstü öğrencilerin hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip 

irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunulup değerlendirilen yazılı bir rapordan oluşan 

çalışmadır. Seminer dersinin not değerlendirmesi dersi yürüten öğretim üyesi tarafından 

yapılmakta ve başarılı/başarısız olarak değerlendirilmektedir. 

 

Seminer ve Tez-1 dersleri ile birlikte maksimum kaç ders seçebilirim? 

Genel not ortalaması 3.00 veya üstünde olması halinde Seminer ve Tez-1 dersleri ile birlikte 

en fazla bir ders alınabilir. Bu ders seçmeli ise her dönem, zorunlu ders ise sadece dersin kendi 

döneminde alınabilir.  

 

Proje dersi ile birlikte en fazla kaç ders alabilirim? 

Proje dersini seçebilmek için ortalamanın minimum 3.00 olması şartı aranmamaktadır. Ancak 

öğrencinin, projesini teslim ettiğinde mezun olabilmesi için ortalamasının minimum 3.00 

olması gerekmektedir. Öğrenci, projesinin yanında bir dönemde alınması gereken maksimum 

sayıda kredili dersi alabilir. PROJELİ PROGRAMLAR 3 DÖNEMDİR 10 KREDİLİ 

DERS VE PROJE 3 DÖNEM İÇİNDE ALINMALIDIR.  

 

Proje nedir? Nasıl Hazırlanmalıdır? 

Bitirme projesi Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri tarafından hazırlanması gereken kredisiz bir 

araştırma çalışmasıdır. Proje konusuna danışman hoca ile öğrenci tarafından birlikte karar 

verilir. Tezsiz yüksek lisans öğrencileri araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konuyu, 

bilimsel yazım kurallarına uyarak, bilimsel araştırma biçiminde hazırlar ve proje olarak 

danışmanına sunar. Projeler bilimsel nitelikli bir sorunu veya konuyu tanımlama, veri toplama, 

verileri analiz edip tartışma ve varılan sonuçları bilimsel yazım kurallarına uygun bir düzen 

içinde sunmayı amaç edinen özgün bir çalışmadır. Giriş, Problem, Kavramsal Çerçeve, 

Literatür, Yöntem, Bulgular, Sonuç vb. gibi bölümlerden ve yeteri kadar alt bölümden oluşur 

https://bau.edu.tr/icerik/2711-proje-tez-duyurusu linkte bulunan Proje Yazım Kılavuzuna 

https://bau.edu.tr/icerik/2711-proje-tez-duyurusu


uygun olarak hazırlanır. Projesi dersi kredisiz olup S (Başarılı) harf notuyla veya U (Başarısız) 

harf notuyla değerlendirilir.  

 

Projenin Yüksek Lisans Tezinden Farkı Nedir? 

Dönem projesi tezli yüksek lisansta öğrencinin uzmanlık alanında hazırlamış olduğu teze her 

yönüyle benzerdir. Ancak yüksek lisans tezi bir jüri önünde savunulur, dönem projesi ise 

danışmana sunulur. Dönem projesinin değerlendirilmesinde jüri savunması yoktur. 

 

Danışman seçimini nasıl yapmalıyım, öğretim üyelerine nasıl ulaşmalıyım? Proje veya  

tez dersi nasıl seçilmelidir?  

Ders seçim haftasında, daha önce dersler nasıl alındıysa, Proje / Seminer / Tez-1 / Tez-2 

dersinin de aynı şekilde alınması gerekmektedir. Tüm dersler tamamlandıktan sonra bu işlem 

yapılabileceği için, alınmayan ders veya dersler varsa önce o derse veya derslere kayıt olunması 

gerekmektedir. Proje ve tez danışmanları tam zamanlı ve yarı zamanlı öğretim görevlileri 

arasından seçilebilir. Seçilen danışmanın en az doktor unvanına sahip olması gerekmektedir. 

Öğrenciler ders seçim haftası öncesinde mutlaka danışmanlarını ve konularını belirlemelidir. 

Öğrenci ders almış olduğu öğretim üyeleri ve BAU akademik kadrosunda bulunan öğretim 

üyeleri ile çalışmak istediği konuyu belirleterek görüşebilir.  Bölüm koordinatörlerinden bu 

konuda destek isteyebilir.   

st.bau.edu.tr adresinden giriş yaparak ‘’Tez/Proje Başvurusu’’ sekmesinden; daha öncesinde 

tez/proje konusu üzerinde anlaşmış olduğunuz ve sözlü onay aldığınız tez/proje danışman 

adayınızın ismiyle birlikte tez/proje konunuzu sisteme yazarak onaylamanız gerekmektedir. 

Siz bu işlemi yaptıktan sonra ekranınızda süreciniz ‘’Koordinatör Onayında’’ olarak 

görünecektir. Program koordinatörünüz onayladıktan sonra ‘’Danışman Onayında’’ olarak 

görünecektir. Tez/proje danışman adayınız onayladıktan sonra tez/proje başvuru ekranınızda 

‘’Tez1-Seminer/Proje dersinizi seçebilirsiniz. ‘’ şeklinde bir uyarı belirecektir. Akademik 

takvimde yer alan ders seçim haftasında ‘’Ders Seçimi’’ sekmesine giriş yaparak ‘’Zorunlu 

Dersler’’ sekmesi altında yer alan ‘’Tez/Proje Dersleri’’ kısmından dersinizi seçebilirsiniz. 

Bu süreçteki onaylar tamamlanmadığı takdirde ders seçim haftasında tez/proje derslerinizi 

seçemezsiniz.   



Kaç dönem içerisinde kredili derslerimi tamamlamalıyım? 

Tezli programlarımızda, tez ve seminer derslerini almadan önce en fazla dört dönem içerisinde; 

tezsiz programlarımızda, üç dönem içerisinde kredili ders (ve proje) yükünüzü tamamlamanız 

gerekmektedir. 

 

Ders seçimi haftasında seçmiş olduğum dersleri nasıl kontrol edebilirim? 

Öğrenci, ders seçim ekranında kredili ders veya tez/seminer/proje derslerini seçtikten sonra 

seçilen dersler “Kayıt Olduğum Dersler” sekmesine yansıyacaktır. Seçmiş olduğunuz dersleri 

bu ekrandan kontrol edebilirsiniz. 

 

Kredili derslerimi tamamlamak için YÖK tarafından tanımlanan dönem hakkım 

dolduktan sonra derslerimi tamamlayamazsam ne olur? 

 

Azami Öğrencilik Süresi Biten; Projeli Öğrenciler (3. Dönem Sonunda) ve Tezli Öğrenciler 

(4. Dönem Sonunda) 3.00 ortalamayı tutturamadıkları veya son dönemlerinde (en fazla 2) 

dersten başarısız oldukları takdirde Enstitünün belirlediği şartlarda Tek Ders Sınavına 

girebilirler. Azami süresi biten ve Not ortalaması 3.00’ın altında kalan öğrenci NA aldığı 

dersten Tek Ders sınavına giremez. 

 

Tez 2 Dersimi aldım dönem içinde ki süreçlerim nelerdir? 

 

Dönemde savunmaya çıkacak olan öğrencinin https://bau.edu.tr/icerik/2711-proje-tez-

duyurusu sayfasını takip etmesi gerekmektedir. Enstitünün Akademik takvim baz alınarak 

yayınladığı takvimde yer alan tarihlere uyarak çalışmalarını tamamlamak durumundadır. 

Danışmanlar, akademik içeriği tamamlandığına onay verdikleri tezleri intihal kontrolüne 

almaları gerekmektedir.  İntihal oranı en fazla %25 olarak belirlenmiştir. Öğrenci belirtilen 

tarihe kadar ilgili linkte yer alan “tez yazım kılavuzuna” uygun olarak hazırlanmış ve danışman 

hocası tarafından formatı kontrol edilerek onaylanmış tezinin yazılı ve dijital kopyalarını 

(yayınlanan duyuruda nasıl talep edildiği belirlemektedir, dönemsel olarak değişiklik 

göstermektedir), Danışman onayı, intihal raporu, jüri öneri formunu (danışman tarafından 

doldurulacaktır) Enstitüye iletmelidir. 

 

https://bau.edu.tr/icerik/2711-proje-tez-duyurusu
https://bau.edu.tr/icerik/2711-proje-tez-duyurusu


Savunma sonunda başarılı olan (S ALAN)  öğrenci; enstitü tarafından onaylanmış tez 

kopyasının ciltli halini gerekli belgelerle birlikte son teslim tarihine kadar linkte belirtilmiş 

olan hususlara uygun olarak Enstitüye teslim etmelidir.   

  

Savunma sonunda uzatma alan (PR ALAN) öğrenci; uzatma aldığına dair imzalanmış “Tez 

Sınav Tutanak Formunu” ve “Jüri Raporunu” 1 ay içinde Enstitüye teslim etmelidir. Tez 

düzeltmesi alan öğrenciler, 3 ay içinde tekrar savunmaya çıkmalı ve tezleri için düzeltme 

döneminde tüm aşamaları tekrarlamak durumundadır (Danışman onayı, intihal raporu, format 

kontrolü, savunma gibi). 

  

Savunma sonunda başarısız olan (U ALAN) öğrencinin ilişiği kesilir, talep ettiği 

takdirde;  kayıtlı olduğu programın tezsiz yüksek lisans programı var ise geçiş yaparak tezsiz 

yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş 

olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

  

Kaydımı dondurmak istiyorum. Ne yapmalıyım? 

 

Haklı ve geçerli sebeplerin varlığı halinde (belgelendirmek şartı ile), anabilim dalı 

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenim süresi boyunca; tezsiz 

yüksek lisans öğrencileri en fazla bir yarıyıl, tezli yüksek lisans öğrencileri en fazla iki yarıyıl 

ve doktora öğrencileri en fazla üç yarıyıl kayıt dondurabilirler. Kayıt dondurma işlemleri ders 

ekleme – bırakma dönemi sonrasında, dönemin başlamasını takip eden dördüncü haftasının 

sonuna kadar st.bau.edu.tr / Kayıt dondurma sekmesinden yapılmaktadır.  

 

      Sınav Notlarıma nasıl itiraz edebilirim? 

Sınav notlarına itiraz, öğrenci tarafından sınav notlarının ilanını takip eden üç (3) gün içinde 

Enstitü Müdürlüğüne “Sınav İtiraz Başvuru Formu” ile yapılır. 

 

     Tezsiz yüksek lisans programından tezli programa geçiş var mıdır? 

 

Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca 

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

yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Geçiş kontenjanları dönemlik olarak Enstitü 

javascript:__doPostBack('ctl00$mainContent$C003$ctl00$ctl00$ctl00$listsControl$ctrl0$listItemsControl$ctrl1$listItemToggleLnk','')
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tarafından belirlenmektedir. Dönem başında Enstitünün kontenjan açmama yetkisi 

bulunmaktadır. Tezli programa geçiş yapmak isteyen öğrenci en geç 2. Dönem sonunda 

başvuru yapabilir.  

 

     Tezli yüksek lisans programından tezsiz programa geçiş var mıdır? 

 

Tezli yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca 

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

tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Geçiş kontenjanları dönemlik olarak 

Enstitü tarafından belirlenmektedir. Dönem başında Enstitünün kontenjan açmama yetkisi 

bulunmaktadır. Tezsiz programa geçiş yapmak isteyen öğrenci en geç 2. Dönem sonunda 

başvuru yapabilir.  

 

Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve aynı programda tezsiz yüksek lisans programı 

olması kaydıyla; geçişi yapılarak bir dönem içinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi 

yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması halinde kendisine tezsiz 

yüksek lisans diploması verilir. 

 

     Hangi Durumlarda İlişiğim kesilir? 

 

Tezli yüksek lisans programının süresi, 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. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya 

programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Dört yarıyıl sonunda öğretim 

planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre 

içerisinde Enstitünün öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami 

süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen 

öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile 

ilişiği kesilir. 

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, 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 Enstitü ile ilişiği kesilir. 



Dersten Çekilebilir miyim? Dersten Çekilme nedir? 

 

Akademik takvimde belirtilen ders ekleme – bırakma dönemi sonrasında, dönemin 

başlamasını takip eden onuncu haftasının sonuna kadar, kayıt yaptırılan bir dersten çekilme 

işlemi yapılabilir. Bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere yüksek lisans ve doktora programı 

boyunca iki dersten çekilebilir. Dersten çekilme dersin silinmesi anlamına gelmemektedir. 

Transkripte ders notu W olarak işlenir.  Ders tekrar alınmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


