YÜKSEK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİMİNE ÖZGÜ BİLGİLER
Başvuru
•Tezli yüksek lisans programları örgün öğretim yöntemi ile yürütülür. Tezsiz yüksek lisans programları örgün ikinci öğretim
yöntemi ile yürütülebilir.
•Tezsiz yüksek lisans programı toplam 90 AKTS’den az olmamak şartıyla enstitü anabilim dalı akademik kurulunun öngördüğü
zorunlu ve seçmeli dersler ile dönem projesinden (Bkz. İlgili mevzuat m. 35) oluşur. Dönem projesi dersi, son yarıyılda alınır.
Öğretim Yöntemi •Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi asgari üç yarıyıl, azami altı yarıyıldır. Tezsiz yüksek lisans programına devam
ve Tezsiz Yüksek
edenlerden ALES’ten en az 70 puan almak ve not ortalaması en az 85 olmak şartıyla ders dönemini bitirdikten sonra ilgili
Lisans
anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

Tezli Yüksek
Lisans

Tez Çalışması

•Tezli yüksek lisans programı toplam 90 AKTS’den az olmamak şartıyla enstitü anabilim dalının öngördüğü zorunlu ve seçmeli
dersler ile tez çalışmasından oluşur.
•Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi iki yarıyıl uzatmayla azami altı yarıyıldır.
•Yüksek lisans tez konusu, öğrenci ve tez danışmanı tarafından birlikte belirlendikten sonra hazırlanacak tez önerisi ilgili
anabilim dalı akademik kurulunun görüşüyle beraber, öğrencinin yüksek lisans derslerini tamamladığı yarıyılı takip eden ilk
yarıyılın başına kadar anabilim dalı başkanlıkları tarafından enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla kesinleşir.

•Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları bağlı olduğu enstitünün tez yazım kurallarına uygun bir
şekilde yazarak altı nüsha halinde, jüri önünde sözlü savunmasının yapılabilmesi için enstitü müdürlüğüne sunulmak üzere,
danışmanın yazısıyla anabilim dalı başkanlığına teslim eder.
•Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı programlarda tez yazım dili Türkçedir. Eğitim dili Türkçe ve bir yabancı dil olan programlarda
tez Türkçe veya ilgili yabancı dilde yazılabilir. Eğitim dili tamamen bir yabancı dil olan programlarda tez ilgili yabancı dilde
yazılır.
•Yüksek lisans tez sınavı jürisi, danışmanın ve ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla
atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir
yükseköğretim kurumundan ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumları/araştırma
merkezlerinde görev yapmakta olan öğretim üyelerinden olmak üzere en az üç, en fazla beş asıl ve iki yedek üyeden
oluşturulur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
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Tez savunma
sınavı

• Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken yedi, en geç otuz gün içinde
toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
• İlgili enstitü yönetim kurulunun aksi yönde gerekçeli bir kararı bulunmadıkça sınav izleyicilere
açıktır ve en az 45, en çok 90 dakika sürelidir.
• Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine ilgili anabilim dalı
başkanlığınca yedek üye davet edilir. Jüri üyeleri sınava uzaktan erişim yöntemi ile katılabilirler.

Sınav
Sonucu

• Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini
ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder.
• Teziyle ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye en çok üç ay ek süre verilir. Bu süre
içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim dalı başkanlığınca enstitüye
bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

Mezuniyet

• Mezuniyet için genel şart; öğrencinin kayıtlı olduğu tezli veya tezsiz program çerçevesinde aldığı
lisansüstü dersleri, tezli yüksek lisans programlarında ve doktora programında tezini başarıyla
tamamlaması ve en az 3,00 AGNO ile anabilim dalı programlarında belirtilen şartları yerine
getirmiş olmasıdır.
• Tezli yüksek lisans programı bakımından ise, savunma sınavında başarılı olmak ve diğer şartları
sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin son şekli verilmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda
kaydedilmiş iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim
eden öğrencinin mezuniyetine enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir.

