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- Tezsiz yüksek lisans programına başvurmak için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Bu
programlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

- Başvuruların değerlendirilip şartları sağlayan adaylara bilim sınavı yapılmaz.
- Tezsiz Yüksek Lisans değerlendirme:
ALES notunun %30’u, lisans mezuniyet notunun %70’i dikkate alınarak belirlenir. ALES puanı olmayanlar için
lisans mezuniyet notunun sadece %70’i hesaplanır. (Puan adaylar arasından en yüksek puandan başlayarak
sıralanır).

- Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Enstitü tarafından belirtilen
belgeleri teslim ederek kesin kayıt yaptırırlar.

- Ders Danışmanının atanması: Ders Danışmanları olarak Anabilim Dalı Başkanı
veya görevlendireceği bir öğretim üyesi atanır.

- Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenci dönemlik ders kaydını yaptırır.
- Ders kaydı haftasını izleyen hafta ders ekleme- çıkarma haftasıdır.

- Her öğrenci için Proje Danışmanı 3. Yarıyılın başında atanır.
- Proje danışmanlarının atanması ile Ders Danışmanlarının görevleri sona erer.

-Proje önerisinin Enstitü Yönetim Kurulu onayından sonra tez çalışmasına başlanır.

Tezli Yüksek Lisans
Programına Yatay
Geçiş
Tezsiz yüksek lisans
programına devam
edenler, başvurdukları
yükseköğretim
kurumunca tezli
yüksek lisans
programı için
belirlenmiş olan
asgari şartları yerine
getirmek ve asgari 30
kredilik dersi başarıyla
tamamlamak
kaydıyla, tezli yüksek
lisans programına
geçiş yapabilirler.

Süre: Programın azami süresi üç yıldır. Tezsiz yüksek lisans programı, birinci ve ikinci öğretimde yürütülebilir. Bu
program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
Derslerini ve proje çalışmasını başarı ile tamamlamış olan ikinci öğretim öğrencileri, öğrenim ücretinin tamamını
ödemek koşuluyla en erken üçüncü yarıyılın sonunda mezun olabilirler.

- Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans
derslerinden seçilebilir.

Yeterlik Sınav Jürisi
Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Uygulanmasına karar verilmesi halinde
Enstitü Yönetim Kurulu, anabilim dalı kurulunun önerisi ile öğrencinin yeterlik sınavını yapmak üzere içinde
danışmanının da bulunduğu üç veya beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan bir yeterlik sınav jürisi kurar ve sınav
tarihini belirler. Belirlenen tarihte yapılan sınavda öğrencinin dönem projesi ve aldığı derslerle ilgili yeterliliği
ölçülür. Jüri, salt çoğunlukla başarılı veya başarısız olduğuna karar verir. Başarısızlık halinde öğrenci kalan
öğrenim süresi içinde belirlenen tarihte aynı jüri tarafından tekrar yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınav tutanağı
anabilim dalı başkanlığınca üç gün içerisinde ilgili enstitüye bildirilir.

Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Enstitü yönetim kurulu
kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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