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T.C.  

MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ 

ATATÜRK STRATEJİK ARAŞTIRMALAR  

VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

YÜKSEK LİSANS  

DERS DÖNEMİ 

İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 

AŞAMA AÇIKLAMALAR FORM 

 (1) Diploma/geçici mezuniyet belgesinin aslı 

(fakülte onaylı sureti veya e-devletten temin 

edilecek mezun belgesi), 

(2) Yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından mezun olanlar için diplomanın 

noter tasdikli Türkçe sureti, 

(3) Nüfus müdürlükleri/e-devletten alınacak 

yeni tarihli yerleşim yeri adresi belgesi 

[yabancı uyruklu adaylardan ikamet tezkeresi 

(kayıt hakkı kazanan adaylardan kayıt 

esnasında ikamet tezkeresi ibraz edemeyenler 

Enstitü' tarafından tanzim edilecek 

belge/belgeler ile ilgili makamlara müracaat 

ederek anılan belgeyi temin edecek ve 

Enstitüye sunacaklardır)], 

(4) Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 suret) [yabancı 

uyruklu adaylar hariç], 

(5) Son üç ay içerisinde çekilmiş, 4,5 X 6 cm. 

ebatlarında 6 adet renkli vesikalık fotoğraf. 

(6) Güvenlik Soruşturması Formu (Enstitü 

tarafından gönderilecek form; uyarı kısmı 

dikkate alınarak eksiksiz bir biçimde elektronik 

ortamda doldurulacak, fotoğraf elektronik 

ortamda eklenecek, birden fazla sayfa olması 

durumunda baskıda kâğıdın her iki yüzü de 

kullanılacak, 4 suret renkli çıktı alınıp mavi 

tükenmez kalem ile imzalanarak ıslak imzalı 

olarak ibraz edilecektir) 

 

 

● Öğrenciler her dönem kayıt yenilemek 

zorundadır. 

● Öğrenci varsa öğrenin harcını ödemek 

zorundadır. 

● İki dönem (aralıklı veya üst üste) kayıt 

yenilemeyen öğrencinin ilişiği kesilir. 

● Kayıt yenilemeyen öğrenci dönemin ilk 

haftasında geçerli bir mazereti varsa ve bu 

Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edildi 

ise, öğretimin başlangıcından itibaren iki hafta 

içinde mazeretli olarak kayıt yaptırabilir. 

FORM-1 

  

KAYIT İŞLEMİ 

KAYIT YENİLEME 

../atasaren.msu.edu.tr/contents/forms/ogrenci/form1.doc
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 Ders döneminde öğrenciler kayıt yenilemede 

derslerini seçerler. 

Öğrenciler derslerin en az %70’ine devam 

etmek zorundadır. 

 

 Derslerin başlangıcından itibaren Enstitü 

tarafından belirlenen ve ilan edilen takvim 

çerçevesinde danışmanın onayını da alarak, 

öğrenciler başka dersleri programlarına 

ekleyebilir veya aldıkları bazı dersleri 

bırakabilirler. 

 

 
Öğrencinin yılsonu final notları 65 ve üzerinde 

olmalıdır. 

Öğrenci ara sınav ve final sınavı notu 

ortalaması 65 ve üzerinde olmalıdır. 

 

 Öğrencilerin en geç birinci dönemin sonuna 

kadar tez konusunu ve tez danışmanını 

belirlemesi gerekir. 

Öğrenci tez danışmanı atanması için Form 2’yi 

doldurur. 

Öğrenci Tez konusu önerisi için Form 3’ü 

doldurur. 

FORM-2 

FORM-3 

 

İKİNCİ DÖNEM 

 
● Ders döneminde öğrenciler kayıt yenilemede 

derslerini seçerler. 

● Daha önceki yarıyıllarda zorunlu derslerden 

başarısız olanlar, bu dersleri tekrarlamak 

zorundadırlar. 

● Seçmeli derslerde başarısız olanlar ise, 

danışmanın uygun görmesi ve Enstitü Yönetim 

Kurulunun onayı ile farklı kredili seçmeli 

dersler alabilirler. 

● Zorunlu derslerin kaldırılması durumunda, 

bu derslerden başarısız olanların ders 

tekrarlama usul ve esasları Enstitü Yönetim 

Kurulu tarafından belirlenir. 

FORM-1 

  

DERS DÖNEMİ 

DERS EKLEME  

VE BIRAKMA 

DERSLERDE 

BAŞARI  

TEZ DANIŞMANI 

VE KONUSU 

ATAMA 

KAYIT YENİLEME 

../atasaren.msu.edu.tr/contents/forms/ogrenci/form2.doc
../atasaren.msu.edu.tr/contents/forms/ogrenci/form3.doc
../atasaren.msu.edu.tr/contents/forms/ogrenci/form1.doc
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 ● Bütün lisansüstü öğretim sınav ve 

değerlendirmelerinin mazeret sınavları aşağıda 

belirtilen esaslara göre yapılır: 

● Birinci derece ve bakmakla yükümlü 

olduğu akrabalarının ağır hastalığı 

veya ölümleri, bunların doğrudan 

etkilendiği yangın, zelzele, kaza gibi 

beklenmeyen hâller ve doğal afetler 

nedeniyle verilen izin ile acil viziteye 

çıkma, hastanede yatma, istirahat ve 

hava değişimi alma nedeniyle ara 

sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına 

katılmayan ve mazeretini belirten bir 

dilekçe ile başvuruda bulunan 

öğrencilere, katılmadığı tez savunması 

sınavları dâhil olmak üzere bir mazeret 

sınavı hakkı verilir. 

● Yukarıda yer alan mazeretler dışında 

sınavlara katılamayan öğrenciler, 

mazeretlerini belirten belgeyle birlikte 

Enstitü Müdürlüğüne başvururlar. 

FORM-18 

 

● Öğrenci derslerini ve bir seminer dersini 

başarıyla tamamlamış en az 60 AKTS’yi 

doldurmuş olmalı 

● Zorunlu derslerde başarılı olmalı 

● Seminer dersi başarılı olmalı 

● Ders dönemi sonunda ortalaması 2,50 ve üstü 

olmalı 

● Aksi takdirde öğrenci şartları sağlayana 

kadar ders dönemine devam eder 

● Öğrenci en geç 4. Yarıyıla kadar ders 

dönemini tamamlamak zorundadır. Aksi 

takdirde ilişiği kesilir. 

 

 

 

 

MAZERET 

SINAVLARI 

TEZ AŞAMASINA 

GEÇİŞ 

../atasaren.msu.edu.tr/contents/forms/ogrenci/form18.doc

