
 
 
 
 

Mezun Olma Şartları 

Tezli Yüksek Lisans 

 Bu program, ders ve tez aşamasından oluşur. Öğrencinin programı tamamlayabilmesi için her yarıyılda 30 

AKTS olmak üzere toplam 120 AKTS'lik ders almış olması gerekir. Ders aşamasında alınacak dersler 

seçimlik olup, birinci yarıyıldaki derslerden birinin araştırma yöntemleri ve ikinci yarıyıldaki derslerden 

birinin de seminer dersi olması zorunludur. Tez aşaması tez özel konular ve tez çalışmasından oluşur. 

 Bu program, ders aşamasında en az yedi ders ve seminer dersi; tez aşaması ise tez özel konular ve tez 

çalışmasından oluşur. 

 Lisansüstü derslerin başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 40’ı ile genel sınav notunun % 60’ının 

toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için, tezli ve tezsiz yüksek lisans programında 

ortalamanın en az CB (75) olması gerekir. 

I. Yarıyıl AKTS II. Yarıyıl AKTS III. Yarıyıl AKTS IV. Yarıyıl AKTS 

Seçmeli Dersler* 24 Seçmeli Dersler* 24 Özel Konular-I 10 Özel Konular-II 10 

Araştırma Yöntemleri 6 Seminer 6 Tez Çalışması 20 Tez Çalışması 20 

Toplam 30 Toplam 30 Toplam 30 Toplam 30 

*Öğrenci, I. ve II. yarıyılarda 6, 8 veya 10 AKTS'lik derslerden toplam 24 AKTS'lik ders seçer. 

Tezsiz Yüksek Lisans 

 Bu program, ders ve dönem projesi aşamasından oluşur. Öğrencinin programı tamamlayabilmesi için her 

yarıyılda 30 AKTS olmak üzere toplam 90 AKTS'lik ders almış olması gerekir. Dönem projesi 

otuz AKTS değerinde bir yarıyıllık derstir. 

 Bu program, ders aşamasında en az on ders ve dönem projesinden oluşur. 

 Lisansüstü derslerin başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 40’ı ile genel sınav notunun % 60’ının 

toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için, tezsiz yüksek lisans programında 

ortalamanın en az CB (75) olması gerekir. 

  

I. Yarıyıl AKTS II. Yarıyıl AKTS III. Yarıyıl AKTS 

Seçmeli Dersler 30 Seçmeli Dersler 30 Dönem Projesi 30 

Toplam 30 Toplam 30 Toplam 30 

               

*Öğrenci, I. ve II. yarıyılarda 6 AKTS'lik derslerden toplam 30 AKTS'lik ders seçer. 
 


