
Bilinmesi Gerekenler 

Tezli yüksek lisans programı 
 Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak 

bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini 
kazanmasını sağlar. 

 

 Tezli yüksek lisans programı toplam 24 kredi ve en az sekiz ders, bir seminer dersi 
ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı 
veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim 
döneminde 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az 
dokuz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS kredisinden oluşur. 

 

 Tezli yüksek lisans programında öğrencinin Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 
dersini alması zorunludur. 

 

 Öğrenci en geç, danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez 
dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. 

 

 Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler yüksek lisans eğitiminde ders 
yüküne ve kredisine sayılmaz. 

 

 Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış 
olması kaydıyla, danışmanın önerisi ve anabilim dalı başkanlığının onayı 
sonrasında lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim dalı başkanlığının 
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında 
verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. 

 



Bilinmesi Gerekenler 

Tezli yüksek lisans programı 

 Süre 
 Tezli yüksek lisans programının süresi yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlıkta 

geçen süre hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden 
başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört 
yarıyıl olup, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim 
kurulunun kararı ile en çok iki yarıyıl ek süre verilerek program en geç altı yarıyılda 
tamamlanır. 

 

 Kayıtlı olunan programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere her 
yarıyıl için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl sonunda 
öğretim planında yer alan kredili derslerini 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. 

 

 Programlarında öngörülen kredili ve kredisiz derslerini, seminer dersini ve tezini 
başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar. 

 

 Öğrenciler bir yüksek lisans programından süresinden önce, ilk iki yarıyılın kredi 
yükünü tamamlamak ve en az bir yarıyılı tez çalışmasında geçirmek kaydıyla, üç 
yarıyıl sonunda mezun olabilir. 

 


