
Lisans Üstü Mezuniyet ve Kayıt Koşulları 

 

Yüksek Lisans 

Yüksek Lisans Mezuniyet Şartları; 

1. Öğrencinin GNO su en az 2.50 olmalıdır. 

2. En fazla 6 dönem içerisinde tez sınavına girip başarılı olması gerekmektedir, aksi halde öğrencinin ilişiği 

kesilir. 

3. Her mezun olacak öğrenci, toplamda 7 tane Yüksek lisans veya 5 tane yüksek lisans, 2 tane lisans 

programında almadığı seçmeli dersi alması gerekmektedir ve her dersten en az CC almış olması 

gerekmektedir. 

4. Bölüm derslerine ilaveten; 

o TC uyruklu öğrenciler için FBE 501 (Etik dersi) 

o Yabancı uyruklu öğrenciler için NAS 501 (Etik dersi) almalıdır. 

5. Yüksek lisans eğitimi sırasında ME 700 (Seminer dersi) almış olmalıdır. 

6. ME 599(tez) ve ME 899(uzmanlık) derslerinden başarılı (S) olmuş olmalıdır. 

Yüksek Lisans Kayıt Koşulları; 

1. Her öğrenci 1. Döneminin sonunda tez danışmanı atama formunu Bölüm Başkanlığına vermesi 

gerekmektedir. 

2. Öğrenciler, 2. Döneminin sonuna kadar, tez danışmanını belirlemiş olması ve tez öneri formunu Bölüm 

Başkanlığına teslim etmiş olması gerekmektedir, aksi halde bir sonraki döneme kayıt yaptıramaz, tez sınavına 

giremez ve mezun olamaz. 

3. ME 700 (Seminer dersi) dersinde 2 defa başarısız olan (U alan) öğrencilerin ilişiği kesilir. 

4. ME 599 ve ME 899 dersleri mezun olana kadar, danışman tarafından uygun görülürse devam ettiğini 

gösteren P notu verilir, tez sınavına girip, başarılı olduğunda S notuna dönüştürülür. 

5. Toplamda 4 dönemde alması gereken 7 bölüm dersini, seminer ve etik derslerini almamış olan veya aldığı 

derslerden başarız olan öğrencilerin ilişiği kesilir. 

 

Doktora 

Doktora Mezuniyet Şartları; 

7. Öğrencinin GNO su en az 3.00 olmalıdır. 

8. En fazla 12 dönem içerisinde tez sınavına girip başarılı olması gerekmektedir, aksi halde öğrencinin ilişiği 

kesilir. 

9. Her mezun olacak öğrenci, toplamda 7 tane Lisans üstü dersi alması gerekmektedir ve her dersten en az CB 

almış olması gerekmektedir. (alınan lisans üstü dersleri yüksek lisansda aldığı derslerden farklı olmalıdır) 

10. Bölüm derslerine ilaveten eğer yüksek lisans sırasında almadıysa; 

o TC uyruklu öğrenciler için FBE 501 (Etik dersi) 

o Yabancı uyruklu öğrenciler için NAS 501 (Etik dersi) almalıdır. 

11. Doktora eğitimi sırasında ME 800 (Seminer) dersini almış olmalıdır ve bu dersi doktora yeterlilik sınavına 

girmeden en az 1 dönem önce alıp geçmiş olması gerekmektedir. Aksi halde yeterlilik sınavına giremez. 

12. ME 699 tez ve ME 999 uzmanlık derslerinden başarılı (S) olmalıdır. 

 



 

 

Doktora Yeterlilik Sınavına girecek öğrencilerde aranan şartlar; 

1. Doktora yeterlilik sınavı yılda 2 defa, Ocak ve Haziran aylarında yapılmaktadır. Sınavlar Temel ve Özel sınav 

olmak üzere 2 aşamada yapılmaktadır ve geçme notu 100 üzerinden en az 70 olmalıdır. 

2. Tez öneri formunun yeterlilik sınavına girmeden önce Bölüm Başkanlığına verilmiş olması gerekmektedir. 

3. 7 tane lisansüstü dersi, Etik ve Seminer derslerinin tamamından başarılı olmalıdır. 

4. Öğrenciler en geç 5. döneminin sonuna kadar yeterlilik sınavına girmiş olmalıdır. 

5. Öğrenciler yeterlilik sınavına en fazla 2 kez katılabilir. 2. girişi sonrasında başarısız olan öğrencilerin ilişiği 

kesilir. 

 

Doktora Kayıt Koşulları; 

6. Her öğrenci 1. Döneminin sonunda tez danışmanı atama formunu Bölüm Başkanlığına vermesi 

gerekmektedir. 

7. Öğrenciler, 2. Döneminin sonuna kadar, tez danışmanını belirlemiş olması ve tez öneri formunu Bölüm 

Başkanlığına teslim etmiş olması gerekmektedir, aksi halde bir sonraki döneme kayıt yaptıramaz, tez sınavına 

giremez ve mezun olamaz. 

8. ME 800 (Seminer dersi) dersinde 2 defa başarısız olan (U alan) öğrencilerin ilişiği kesilir. 

9. ME 699 ve ME 999 dersleri mezun olana kadar, danışman tarafından uygun görülürse devam ettiğini 

gösteren P notu verilir, tez sınavına girip, başarılı olduğunda S notuna dönüştürülür. 

10. Toplamda 4 dönemde alması gereken 7 bölüm dersini, seminer ve etik derslerini almamış olan veya aldığı 

derslerden başarız olan öğrencilerin ilişiği kesilir. 

 

Bilimsel Hazırlık Programı (Yüksek Lisans veya Doktora) 

1. Bu program Makine Mühendisliği dışında farklı bir Mühendislik Lisans veya Yüksek Lisans programından 

mezun olup başvuru yapan öğrenciler için uygulanır.  

2. Programın süresi en fazla 2 dönemdir.  

3. Bu program süresince öğrenciler 12 kredilik lisans dersi alırlar. 

4. Lisans derslerindeki başarı kriteri en az DD harf notudur ve program sonunda öğrencinin genel not 

ortalaması (GNO) en az 2.00 olmalıdır.  Aksi halde, öğrencinin ilişiği kesilir. 

5. Öğrenci bilimsel hazırlık dönemi boyunca lisansüstü dersi alamaz. 

6. Programı başarı ile bitiren öğrenciler, başvurmuş olduğu yüksek lisans veya doktora programına devam 

edebilirler ve başvurdukları program için gereken mezuniyet ve kayıt koşulları uygunlanmaya başlar. 

 


