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Tezli Yüksek Lisans Yol Haritası

- Anabilim Dallarının talep ettiği kontenjanlar çerçevesinde yüksek lisans öğrencisi talep ilanı
- Koşullar: 1- Lisans diplomasına sahip olması ve en az 55 mezuniyet not ortalaması gerekir. 2- ALES’ten
başvurulan programın puan türünden en az 55 puan almış olmak.
- Başvuruların değerlendirilip şartları sağlayan adayların ilgili anabilim dallarında bilim sınavı yapılması.
- Tezli Y.Lisans Değerlendirme:
ALES : %50, Lisans mezuniyet not ortalaması : %10, Yazısı sınav: %30 (Mülakat yapılmaması durumunda yazılı
sınav %40 olarak alınır), Mülakat : %10 (100 ürezinden en az 60 puan alan adaylar arasından en yüksek
puandan başlayarak sıralanır).
- Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Fakülte tarafından
belirtilen belgeleri teslim ederek kesin kayıt yaptırırlar.
- Öğrenci başvurduğu alanın dışında lisans eğitimine sahip ise, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve Fakülte
Yönetim Kurulunun kararıyla toplam 30 krediyi aşmamak üzere lisans programlarından ders aldırılarak bilimsel
hazırlık programı uygulanabilir.
- Ders Danışmanının atanması : Ders Danışmanları olarak Anabilim Dalı Başkanı veya görevlendirleceği bir
öğretim üyesi atanır.
- Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenci dönemlik ders kaydını
yaptırır.
Özel Öğrenci Kabulü : Başvurular
Tez Danışmanı
her yarıyıın başlamasından itibaren
- Her öğrenci için danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi en erken
on beş gün içinde Anabilim Dalına
birinci yarıyılın sonunda Tez Danışmanı olarak atanır.
Fakültemiz web sayfasında bulunan
- Tez danışmanlarının atanması ile Ders Danışmanlarının görevleri sona
özel öğrenci formu ile başvurusunu
erer.
yapar.
- Tez önerisinin Fakülte Yönetim Kurulunca kabulünden sonra tez
çalışması başlar.
Süre : Tamamlama süresi azami 3 yıldır. Tezli Yüksek Lisans : Yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az
yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışması
kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenim süresi 3 yılını dolduran öğrenciler harç parası
ödemeye başlarlar.
Lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı
raporu teslim edilir.
Tez jürisi ve savunma tarihi belirlenerek ilgili tarihte öğrenci tez savunma sınavına alınır. Yüksek lisans tez jürisi:
birisi öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere 3
veya 5 kişiden oluşur.
- Tez hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde düzeltmelerini yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.
Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş sekiz
kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili Fakülteye teslin eden ve Fakülte Yönetim Kurulu
tarafından tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

