ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİLGİ NOTU
(Haziran 2017)
Tezli Yüksek Lisans programına başvurmak için lisans diploması ile en az 2,00/4,00 (50/100) lisans
GNO’suna ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan, başvurulan puan
türünde en az 55 puana veya Graduate Record Examinations (GRE) sınavından veya Graduate
Management Admission Test (GMAT) sınavından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puana sahip
olunması gerekir.

Tezli yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders ve
seminer dersi ile 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından
oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması YT veya YZ harf notuyla değerlendirilir. Bir
yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz. Öğrenci seminer dersini, tez danışmanından yalnızca bir
defa ikinci yarıyılda alır. Seminer dersinde başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda seminer dersini
tekrar eder. Tez ve uzmanlık alan dersine üçüncü yarıyıldan itibaren kayıt yaptırılmalıdır.

Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü
eğitim sırasında alınması zorunludur (FBE 510 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri (3+0, 7,5 AKTS)
(örgün / online alınabilir).

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına
bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

Dört yarıyıl sonunda alınması gereken kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan
veya CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ harf notu aldığı ders/dersler bulunan veya 2,50 GNO’yu sağlayamayan
öğrencinin programdan ilişiği kesilir. Tezli yüksek lisans programının azami süresi altı yarıyıldır. Azami
süre içinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin programdan
ilişiği kesilir.

Tez savunma sınavları akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe
yapılır. Bu tarihler dışında tez savunma sınavı yapılamaz.

Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla
lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders
alınabilir.

Yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının
önerileriyle enstitü yönetim kurulu tarafından atanır. Jüri; biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de
başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden
oluşur. Her iki durumda da yedek jüri üyelerinden biri, kurum dışından olmak zorundadır. Jürinin üç asıl
ve iki yedek öğretim üyesinden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı, jüri üyesi olamaz.

Tezli Yüksek Lisans Programında Alınması Gereken Dersler*

I. YARIYIL
Seçmeli / Zorunlu Ders (4)

II. YARIYIL
3+0, 7,5 AKTS

TOPLAM

30 AKTS

III.
Tez + Uzmanlık Alan Dersi

Seçmeli / Zorunlu Ders (3)

3+0, 7,5 AKTS

Seminer

3+0, 7,5 AKTS

TOPLAM

30 AKTS

YARIYIL
30+4,5 AKTS

IV.

YARIYIL

Tez + Uzmanlık Alan Dersi

30+4,5 AKTS

Toplam 7 ders ve seminer dersinden oluşan 60 AKTS ile 60 AKTS’den oluşan Tez+Uzmanlık Alan dersi ile
toplam 120 AKTS tamamlandıktan sonra mezun olunabilir.
*Anabilim dalındaki zorunlu ve seçmeli derslere Anasis/Karteks bölümünden ulaşabilirsiniz.

