
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİM SÜRESİ 

  Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, 

kayıt yaptırdığı programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için 

kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin 

sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir. 

Kayıt dondurulan dönemler azami süreye dahil edilmez. 

 

DERS KAYDI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ 

 

 Kesin kayıt ve kayıt yenileme için öğrencilerin her yarıyıl başında ikinci öğretim tezsiz 

yüksek lisans öğrenim ücretini belirlenen banka hesabına yatırmaları gerekir. Kayıt 

yenilenmeyen süre, tezsiz yüksek lisans programının azami öğrenim süresine dâhil edilir. 

Öğrenci mezun olmadan önce öğrenim ücretinin tamamını ödemek zorundadır. Öğrenciler her 

dönem ders kaydını yapmakla yükümlüdür. 

 

KAYIT DONDURMA İŞLEMİ 

 

Kayıt dondurma talepleri eğitim ve öğretimin başlamasından itibaren on beş gün 

içerisinde yapılır. 

 EYK aşağıda belirtilen mazeretlerinden dolayı lisansüstü öğrencilerinin kayıtlarını, 

danışman ve ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve EYK kararı ile en çok iki yarıyıl 

dondurabilir. Ancak zorunlu olarak askere alınma veya meslekleri ya da lisansüstü çalışmaları 

ile ilgili olarak yurt dışına gitme veya aynı amaçla süreli olarak bir yurt içi kuruluşta 

görevlendirilme durumunda, öğrencilerin kayıtları dört yarıyıla kadar dondurulabilir. 

a) Ders yükünü başarı ile tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmalarının donanım veya 

malzeme sağlanmasındaki güçlükler gibi kendi isteği dışındaki nedenlerle aksaması, 

b) Belgelendirilmek şartıyla hastalık, doğal afet, anne, baba, eş veya çocuğun uzun süreli 

hastalığı veya ölümü, 

c) Öğrencinin tutukluluk hali, 

ç) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim 

kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali, 

d) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin 

kaldırılması suretiyle askere alınması, 

e) EYK’nın uygun göreceği diğer nedenler. 

(3) Aşağıda belirtilen süreler, azami öğrenim süresi içinde değerlendirilir: 

a) Programa kayıtlı ve kayıtsız geçirilen süreler, 

b) Değişim programları kapsamında yurt dışında öğrenim görülen süreler, 

c) Ortak diploma programları kapsamında yurt dışında öğrenim görülen süreler. 

 

DERS DÖNEMİ 

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak 

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin 

alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya 

rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak 

değerlendirilir. 

 Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması 

şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir. 



Öğrenciler derslerini başarılı ile tamamladıktan sonraki dönemlerde danışman öğretim 

üyeleri adına açılan proje dersini alarak ders kayıtlarını yaparlar. 

Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Uygulanmasına 

karar verilmesi halinde EYK, ana bilim/ana sanat 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 yeterliği ölçülür. Jüri, öğrencinin sorulara 

verdiği cevapları değerlendirerek 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 ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca üç 

gün içerisinde ilgili enstitüye bildirilir. 

 Yeterlik sınavı uygulanmadığı durumda, danışmanın dönem projesine ilişkin başarılı 

veya başarısız olarak değerlendirdiği görüşünü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı ilgili 

enstitüye bildirir. 

Lisansüstü programlarda, bir dersin sınavına girebilmek için teorik derslerin en az 

%70’ine laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılıp başarılı olunması gerekir. 

Enstitü Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders 

programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. 

Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanı 

veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.  

Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders dışında, 

alınan ve başarısız olunan bir dersin takip eden yarıyılda açılamaması veya öğrenim süresi 

boyunca iki defa alınıp başarısız olunması durumunda öğrencinin talebi, danışmanın onayı, 

ilgili ana bilim/ana sanat dalının önerisi ve EYK’nın kabulü ile takip eden yarıyılın ilk iki 

haftası içinde bu dersin yerine yeni bir ders alınabilir. 

 Bir öğrencinin kayıtlı olduğu başka bir enstitü veya programdan almış olduğu lisansüstü 

derslerden yüksek lisans için en az 70 notla başardığı dersler, ana bilim/ana sanat dalının önerisi 

ve EYK’nın onayı ile yüksek lisans için geçerli derslerden sayılabilir. 

 Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı, yazılı-uygulamalı veya sözlü-uygulamalı yapılabilir. 

Enstitülerdeki sınavlarda tam not 100’dür. Ders başarı notunun yüksek lisansta en az 70 olması 

gerekir. 

Öğrenciler lisansüstü derslerde alınan notlara ilişkin itirazlarını, notların ilanından 

itibaren bir hafta içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yaparlar.  

 

 

DANIŞMAN ATAMA VE DEĞİŞTİRME 

 

Tezsiz yüksek lisans programında, ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve 

EYK’nın kararıyla her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde 

danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisi en 

geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir 

MEZUNİYET İŞLEMLERİ 

Proje değerlendirme formunun Enstitümüze gönderilmesine müteakiben ilk yönetim 

kurulu toplantısında öğrencinin mezuniyetine karar verilmesi halinde Öğrenci Bilgi 

Sisteminden mezuniyet işlemleri yapılmaktadır. E-Devlet üzerinden mezun belgesi ve 

transkript alınabilmektedir. Diplomalar e-imzalı şekilde düzenlenmektedir. Mezun öğrencinin 

bizzat kendisine veya Noterden alınacak vekaletname ile vekiline diplomalar imza karşılığı 



Enstitümüzden verilmektedir. Diploma tesliminde herhangi bir ücret alınmamaktadır. Ancak 

kaybetme, yırtılma/yıpranma gerekçeleri ile ikinci kez diploma taleplerinde ücret alınmaktadır. 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDAN TEZLİ YÜKSEK LİSANS 

PROGRAMLARINA GEÇİŞ SÜRECİ 

 

Başvurular, başvurulan programın bağlı olduğu enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı 

tarafından değerlendirilir. Tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilen 

öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin sayılacağı, ilgili ana bilim/ana sanat dalı 

kurulunun önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. 

 Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına, aynı şekilde 

tezli yüksek lisans programlarından tezsiz yüksek lisans programlarına geçecek öğrenci 

kontenjan ve koşulları ana bilim dalının önerisi ve EYK kararı ile belirlenerek eğitim-öğretim 

yılı başından önce ilan edilir. 

 Tezsiz yüksek lisans programlarından, tezli yüksek lisans programlarına geçiş için 

başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır: 

1) Tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını sağlamak. 

2) Tezsiz programda en az 30 kredilik dersleri başarıyla tamamlamış olmak. 

3) Disiplin cezası almamış olmak. 

4) İlgili ana bilim dalının belirleyebileceği özel şartları taşımak. 

 Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçişte başarı 

değerlendirme notu, ALES notunun %50’si ve öğrenim gördüğü tezsiz yüksek lisans 

programındaki not ortalamasının %50’sinin toplamı alınarak hesaplanır. Başarı değerlendirme 

notunun toplamı en az 60 olmalıdır. Eşitlik halinde ALES puanı yüksek olan aday kabul edilir. 

 Başvuran adaylar arasında yukarıda belirtilen başarı değerlendirme notuna göre sıralama 

yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet 

sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan 

edilen yedek listeden kontenjan dolana kadar bir hafta süreyle başarı sırasına göre kayıt alınır. 

 Öğrenim ücreti ödenen programlardan, öğrenim ücreti ödenmeyen programlara geçiş 

yapıldığında, ücretli programının tamamı için belirlenmiş olan öğrenim ücreti ödenir. 

 Tezsiz yüksek lisans programlarından birinci öğretim tezli yüksek lisans programına 

geçişleri kabul edilen ancak farklı ana bilim dallarından başvuran öğrenciler, ana bilim dalı 

kurulunun önerisi ve EYK’nın kararıyla bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. 

 

 


