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Tezsiz Yüksek Lisans programına başvurmak için lisans diploması ile en az
2,00/4,00 (50/100) lisans GNO’suna sahip olunması ve ilgili enstitü yönetim kurulunun
belirleyeceği özel koşulların sağlanması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına
başvurularda ALES puanı aranmaz.
Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az
10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci; dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda, dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup YT harf notuyla
veya YZ harf notuyla değerlendirilir. Bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders
alınamaz.
Tezsiz Yüksek Lisans programında Dönem Projesi dersi ikinci yarıyılda alınır.
Tezsiz Yüksek Lisans programında alınacak derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi
sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.
Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için
ders seçiminde ve dönem projesi dersinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir
öğretim üyesini veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini öğrencinin yazılı
görüşünü alarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir ve bu
öneri, enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir.
Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçiş
yapmak isteyen öğrenci; tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını ve
yatay geçiş koşullarını sağlayarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz
yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin
yerine sayılabilir. Yatay geçiş başvuruları üniversitemiz web sitesinde belirtilen
tarihlerde yapılmaktadır.

Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren en az bir dersin
lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur. Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri için bu
zorunluluk yoktur.

Tezsiz Yüksek Lisans Programında Alınması Gereken
Dersler*

I. YARIYIL
Seçmeli / Zorunlu Ders (5)
TOPLAM

II. YARIYIL

3+0, 7,5 AKTS
30 AKTS

Seçmeli / Zorunlu Ders (5)

3+0, 7,5
AKTS
3+0

Dönem Projesi (Bu ders kredisiz
olup
alınması zorunludur)
TOPLAM

30 AKTS

TOPLAM 10 ders (60 AKTS) ve Dönem Projesi dersi alındıktan sonra mezun
olunabilir.
*Anabilim dalındaki zorunlu ve seçmeli derslere Anasis/Karteks bölümünden ulaşabilirsiniz.

