
Genel Bilgiler  

ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Yüksek Lisans Programı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında 2017 yılında açılmıĢtır. 

Bu program, ders ve tez aĢamasından oluĢur. Öğrencinin programı tamamlayabilmesi için her 

yarıyılda otuz kredi olmak üzere toplam yüz yirmi krediyi tamamlaması zorunludur. Ders aĢamasında 

alınacak dersler seçmeli olup, birinci yarıyıldaki derslerden birinin araĢtırma yöntemleri ve ikinci 

yarıyıldaki derslerden birinin de seminer dersi olması zorunludur. Tez aĢaması, özel konular ve tez 

çalıĢmasından oluĢur. ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı 2 Profesör Dr., 3 

Yardımcı Doçent Dr. ile hizmet vermektedir.  

Bu program öğrencileri ve öğretim elemanları Erasmus ve Farabi programı kapsamında yurt içi ve yurt 

dıĢı birçok iĢbirliği ve değiĢim gerçekleĢtirirler. 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde lisansüstü derslere iliĢkin yapılan sınavlar Bologna sürecinde 

öğrenci iĢ yüküne uygun olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. 

 Amaç ve Hedefler  

Amaç:  

ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Yüksek Lisans Programında gördükleri bilgileri mesleki 

hayatta kullanmalarını sağlayan, alanla ilgili bir sorunun çözümünde pratik çözümler sunan ve bu 

çözüm yollarını baĢarıyla yönetebilen, sosyal yönleri iyi geliĢmiĢ, çevresiyle iletiĢim becerileri ve 

sosyal yönlerinin geliĢmesine bağlı olarak çevre bilici kazanmıĢ, bireysel düĢünceden ziyade 

toplumsal düĢünce bilincinde bireyler yetiĢtirmektir.  

Hedef:  

ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Yüksek Lisans Programının baĢlıca hedefleri, çağdaĢ ve 

modern Türkoloji eğitimi vererek bilimsel çalıĢmaları arttırmak, ulusal ve uluslararası bilimsel projeler 

yapacak düzeyde araĢtırma ve incelemeye yönelmiĢ bireyler yetiĢtirmektir. 

Verilen Derece  

Programı baĢarıyla tamamlayan öğrencilere ÇAĞDAġ TÜRK LEHÇELERĠ VE EDEBĠYATLARI 

YÜKSEK LĠSANS DERECESĠ verilir.  

Düzey  

ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Yüksek Lisans Programı 120 AKTS kredisinden oluĢan 2 yıllık 

bir programdır. Program, Bologna Sürecinin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst 

Çerçevesinde (QF-EHEA)” tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim 

Yeterlilikler Çerçevesinde (TYYÇ)” tanımlanan "7. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiĢ olan AKTS 



kredi koĢullarını ve düzey yeterliliklerini; aynı zamanda, “Avrupa YaĢam Boyu Öğrenme Yeterlilikler 

Çerçevesinde (EQF-LLL)” tanımlanan "7. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.  

Kabul KoĢulları  

Kabul koĢullarına Türkiye Yükseköğretim Kurulunun belirlediği yönetmeliklere uygun olarak karar 

verilmektedir. Yüksek lisans programlarına baĢvuru ve kabul için gerekli koĢullar hakkındaki bilgi, 

her akademik yılın baĢında üniversitenin web sayfasında duyurulur. AĢağıdaki koĢullar hem Türk hem 

de yabancı uyruklu öğrenciler için geçerlidir:  

 Lisans derecesi sahibi olmak  

 ALES’ten (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi GiriĢ Sınavı) en az 55 puan (veya 

eĢdeğeri) almıĢ olmak  

 Ulusal düzeyde yapılan YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı), YÖKDĠL Sınavı, 

ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) veya KPDS (Kamu Personeli Dil Sınavı) 

ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen uluslararası düzeydeki IELTS 

(Uluslararası Ġngilizce Test Sistemi) veya TOEFL (Yabancı Dil Olarak Ġngilizce Sınavı) 

yabancı dil sınavlarından yeterlilik almıĢ olmak. Yabancı dil yeterliliği olmayan öğrenciler 

baĢvuruda bulunabilir ancak bu alandaki puanları 0 olarak değerlendirilecektir.  

 Yurt dıĢında Lisans Derecesi almıĢ adayların, Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi 

almaları gerekmektedir.  

 ALES puanı 5 yıl geçerlidir.  

 Adayların Ģahsen baĢvurması gerekir. Eksik evrakla yapılan baĢvurular değerlendirilmez.  

Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgiler menüsünde yer alan ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret 

ediniz. 

Yabancı öğrencilerin kabul koĢulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Niğde Ömer Halisdemir 

Üniversitesi Uluslararası ĠliĢkiler Ofisi ile irtibata geçiniz. 

İletişim:  

Uluslararası ĠliĢkiler Ofisi  

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKĠYE 

Tel: 0 388 225 21 48  

Faks: 0 388 225 23 85  

E-posta: erasmus@ohu.edu.tr  

Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php  



Önceki Öğrenmenin Tanınması  

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaĢam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir baĢka 

kurumda alınmıĢ dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları, Niğde Ömer Halisdemir 

Üniversitesinde kayıtlı programlar ile uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. 

Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına, Enstitü Kurulu tarafından ilgili yasa ve 

yönetmeliklere uygun olarak karar verilir. 

Program Profili  

ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Yüksek Lisans Programı, öğrencilere yüksek kalitede bir 

program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve teorik araĢtırmalara katılımlarını sağlamak için 

kurulmuĢtur. Yüksek lisans programı, ortak eğitim stratejisi ve pratik yaparak deneyim kazandırma 

anlayıĢına uygun olarak hazırlanmıĢtır. Böylece yeni eğilimlere ve sistemlere kolayca uyum 

sağlanması ve uyarlanması mümkün olacaktır. Program öncelikli olarak ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve 

Edebiyatlarını anlama ve tanıma konusunda en az bir uzmanlık alanında uzmanlaĢma becerilerini 

kazandırmayı amaçlar.  

ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Yüksek Lisans Programı (Bologna Süreci Yükseköğretim 

Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 7. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, 

beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araĢtırma alanlarına, yüksek lisans ve 

doktora programlarına geçiĢ yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, 

“Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim 

Yeterlilikler Çerçevesine (TYYÇ)” göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aĢağıda verilmiĢtir:  

•ISCED Eğitim Alan Kodu: 22 – BeĢeri Bilimler  

•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 7, Kategorisi (Profili): 74, Alt Kategorisi: 747 - Akademik 

ağırlıklı yüksek lisans derecesi  

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 22 – BeĢeri Bilimler  

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı 

"7. Düzey" lisans derecesi  

Eğitim - Öğretim Metotları  

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim yöntemleri aĢağıda verilmiĢtir. 

Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğu kullanılır. ÇağdaĢ Türk 

Lehçeleri ve Edebiyatları Yüksek Lisans Programı hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaĢmak 



için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, 

programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer alır. 

Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler  

 

 Ders & Sınıf Ġçi Etkinlikler  

 Grup ÇalıĢması  

 Okuma  

 Ödev  

 Proje Hazırlama  

 Seminer  

 Uygulama  

 Yerinde Uygulama  

 Mesleki Faaliyet  

 Sosyal Faaliyet  

 Tez Hazırlama  

 Alan ÇalıĢması  

 Rapor Yazma  

 

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri  

ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Yüksek Lisans Programından mezun olacak öğrenciler, özel 

okul ve özel öğretim kurumlarında öğretmenlik yapabildikleri gibi, KPSS sınavlarında baĢarı 

göstermeleri ve eğitim formasyonuna sahip olmaları hâlinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı çeĢitli 

okullarda kadrolu öğretmenlik yapabilirler. Ayrıca Kültür Bakanlığı, Devlet ArĢivleri, Genel Kurmay 

ArĢivi (ATESE) ve Türk Dil Kurumunda uzman ve uzman yardımcısı olarak çalıĢabilen mezun 

öğrencilerimiz, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı olarak çeĢitli üniversitelerde akademik 

kariyer de yapabilirler. 

Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler  

ÇAĞDAġ TÜRK LEHÇELERĠ VE EDEBĠYATLARI YÜKSEK LĠSANS DERECESĠ, Genel 

Akademik Not Ortalaması (GANO) 2.5/4.00’den az olmayan, tezini baĢarıyla savunmuĢ olan ve 

programdaki tüm derslerini (120 AKTS) en az CB ya da S notuyla geçmiĢ olan öğrencilere 

verilmektedir.  

Detaylı bilgi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğine bakınız.  

Akademik İlerleme Olanakları  

Bu programı baĢarıyla tamamlayan öğrenciler, ÇAĞDAġ TÜRK LEHÇELERĠ VE EDEBĠYATLARI 

ANA BĠLĠM DALI ya da ilgili alanlarda doktora programlarına baĢvurabilir. 



Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi  

ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının 

elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aĢağıda belirtilmiĢtir. Ders üniteleri ile ilgili 

çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiĢtir  

 Ara Sınav  

 Final Sınavı  

 Telafi Sınavı  

 Ödev Değerlendirme  

 Tez Sunma  

Sınavlar:  

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda 

yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi ve final sınavı sonuçlarına 

dayanarak ve ayrıca öğrencilerin devam Ģartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları 

tarafından verilir.  

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla % 40 ve final sınavının 

katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm yüksek lisans programlarındaki tüm dersler için % 60'dır. 

Değerlendirme:  

Bir öğrencinin baĢarısı, her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalıĢmalar ve final) 

için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.  

Bir dersten AA, BA, BB, CB ve S (BaĢarılı) notlarından birini alan öğrenci o dersi baĢarmıĢ sayılır. 

Öğrencilerin baĢarı durumu; yarıyıl akademik ortalaması ve genel akademik ortalamaları 4.00 

üzerinden hesaplanarak belirlenir ve her dönemin sonunda duyurulur. Bir dersin kredisi ile o dersten 

alınan baĢarı notunun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Yarıyıl akademik 

ortalaması, ders planında o yarıyılda bulunan derslerden alınması gerekenlerin ağırlıklı puanları 

toplamının, derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Yıllık dersler bahar yarıyılı akademik 

ortalamasına dâhil edilir. Genel akademik ortalama, öğrencinin öğrenim süresi içinde almak zorunda 

olduğu bütün derslerden aldığı baĢarı notları esas alınarak hesaplanacak ağırlıklı puanlar toplamının, 

alınan derslerin kredi toplamına (120 AKTS) bölünmesiyle bulunur. Ders baĢarı notları ve katsayıları 

aĢağıdaki Ģekilde belirlenir: 

 

Not  Harf notu  Katsayı  

90-100  AA  4.00  

85-89  BA  3.50  

80-84  BB  3.00  

75-79  CB  2.50  

70-74  CC  2.00  



65-69  DC  1.50  

60-64  DD  1.00  

50-59  FD  0.50  

0-49  FF  0.00  

 

Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.  

Mezuniyet Koşulları  

Bir öğrencinin ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Yüksek Lisans Programından mezun olabilmesi 

için aĢağıdaki koĢulları karĢılaması gerekmektedir:  

 Geçer not alarak 120 AKTS kredisini tamamlamak  

 Tezini hazırlayıp baĢarıyla savunmak.  

Öğretim Türü  

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 

Yüksek Lisans Programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir. 

İletişim (Program Direktörü ya da Dengi) 

 

Mevki  Adı Soyadı  Telefon  E-Posta  

Bölüm BaĢkanı Prof. Dr. Mevlüt GÜLTEKĠN 0388 225 21 23  mgultekin@nigde.edu.tr 

Bölüm Farabi 

Koordinatörü: 

ArĢ. Gör. Adem YELOĞLU 0388 225 24 33  ademyeloglu@nigde.edu.tr 

Bölüm Mevlana 

Koordinatörü: 

ArĢ Gör. Seda SELĠM 0388 225 24 21  sedaselim@nigde.edu.tr 

 

 


