
  

 

                   

Yüksek 
Lisans 
İlanı 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS YOL HARİTASI  
Burada verilen şema öğrenciye öğrenim aşamalarında yardımcı olmak amacıyla 

verilmiştir. Ayrıntılı bilgiye NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve 
Öğretim Yönetmeliğinden bakılabilir.   

-Anabilim Dallarının talep ettiği kontenjanlar çerçevesinde yüksek lisans öğrencisi talep ilanı  
-Koşullar: 1- Lisans diplomasına sahip olması gerekir. 2-ALES’ ten başvurulan programın 
puan türünden en az 55 puan almış olmak.  

Değer 
lendirme 

- Başvuruların değerlendirilip şartları sağlayan adayların ilgili anabilim dallarında bilim sınavı 
yapılması- Tezli Y. Lisans değerlendirme ALES %50 – Lisans ağırlıklı mezuniyet not ort:%30- 
Bilim sınavı %20- 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar arasından en yüksek puandan 
başlayarak sıralanır. -Tezsiz Y.L. için ALES puanı alınarak en yüksekten başlayarak sıralama 
yapılır. 

 -Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Enstitü 
tarafından belirtilen belgeleri teslim ederek kesin kayıt yaptırırlar. 

Kesin 
Kayıt 

 -Öğrenci başvurduğu alanın dışında lisans eğitimine sahip ise bilimsel hazırlık eğitimi alır. 
12 krediden az olmamak şartıyla en az 4 ders olmak zorunludur. 

Bilimsel 
Hazırlık 

-Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenci dönemlik ders kaydını yaptırır. 
Ders 
Kaydı 

Ders  
ekleme 
çıkarma -Ders kaydı haftasını izleyen hafta ders ekleme- çıkarma haftasıdır. 

Danışman 
atanması 

-Her öğrenci için danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi en geç birinci yarıyılın sonuna 
kadar belirlenir. 

Eğitim 
Öğretim 

Süre: Tamamlama süresi azami 3 yıldır. Ders ve seminerini tamamlayıp, tez savunmasına 
girmeyen adaylara Enstitü YK tarafından en fazla 2 yarıyıl ek süre verilebilir. Mezun olabilmek 
için en az 7 ders (21 kredi) almak gerekir. Seminer ve Uzmanlık Alan dersi krediye dahil 
değildir.- Seminer: Öğrenci en az bir seminer dersi almak zorundadır. Öğrenci, danışmanın 
önereceği çalışma alanı ile ilgili en az bir seminer konusunu tez müracaatından önce sunmak 
zorundadır.   

Tez 
önerisi -3. Yarıyılın başından itibaren tez önerisi verilebilir.  

Tez 
çalışması 

-Tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulu onayından sonra tez çalışmasına başlanır.  

Tez 
sonuçlan
dırılması 

-Öğrenci elde ettiği sonuçları enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak yazmalı, tezin 
ciltlenmemiş halini enstitüde görevli ilgili müdür yardımcısına kontrol ettirmeli ve tezin 
ciltlenmemiş yeterli sayıda nüshasını anabilim dalı başkanlığı aracığıyla akademik takvimde 
belirtilen sürede enstitüye teslim etmesi gerekir. 

-Tez jürisi ve savunma tarihi belirlenerek ilgili tarihte öğrenci tez savunma sınavına alınır. 
-Tez hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde 
gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.  

Tez 
savunması 

-Tez 5 nüsha jüri üyelerine, 1 nüsha BAP’a, 1 nüsha kütüphaneye, 1 nüsha ilgili bölüme, 1 
nüsha enstitüde kalmak üzere 9 nüsha tez ve elektronik kopyalar teslim edilir. 

Tezin 
Enstitüye  
teslimi 

-Enstitü tarafından istenilen sayıda tezini teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan 
yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. 

Özel Öğrenci Kabulü: 
Lisansüstü Yönet. 
Madde 7 

Yatay Geçiş: 
Lisansüstü Yönet. 
Madde 8 

Mezuniyet  


