
 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS SÜRECİ (Örgün Eğitim - Azami Süre 3 Yarıyıl) 

19 Nisan 2015 tarihinden önce kayıt yaptıran öğrenciler zorunlu kredili ders uygulamasından muaftır. 

20 Nisan 2016 Tarihli Yükseköğretim Kurumu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazetede 

yayınlanmıştır. 

27 Ocak 2017 Tarihli Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

     10 adet kredili ders 80 AKTS + Dönem Projesi 15 AKTS, Azami süre 3 yarıyıl. 

     Başarlı - başarısız tüm kredili dersler ortalamaya katılır, kaldığınız dersleri yeniden almanız ortalama 

açısından önemlidir. 

     10 adet kredili dersten 2 adedi zorunlu kredili ders olması gerekir. 

     10 adet kredili dersten 4 adedi Enstitümüz farklı Anabilim Dallarından seçilebilir. (4 adet kredili dersten 2 

adedi de başka enstitü ya da üniversiteden Yönetim Kurulu izni ile kredili ders alınabilir). 

     Dönem Projesi  "Dersleri tamamlama aşamasındaki öğrenci 3. yarıyılda Danışmanından seçebilir. 

     Yüksek Lisans ders geçme notu CC : 2,00 ve üzeridir. 

     10 adet kredili ders ortalaması CB : 2.50 ve üzeri olması gerekir. 

     En fazla 3 yarıyılda 10 adet kredili ders + Dönem Projesinden başarılı olmak gerekir. 

Aksi takdirde ÖĞRENCİNİN KAYDI SİLİNİR. 

     (Örgün Eğitim) Tezsiz Yüksek Lisans 1 ders ücreti 600 TL'dir. Halkbank Kısmi Ödeme Hesabına" öğrenci 

numaranızla Halkbank şubelerinden ödemeniz gerekir. "EFT yapılamaz" 

Akademik Takvime Göre Dönem Kaydı İşlemleri. 

     1- Yatırılan Ücret kadar kredili ders seçilebilir, Öğrencinin ve Danışmanın onayı gereklidir. 

     2- Eksik ücret ödeme durumunda dönem kayıt işlemi geçersizdir. 

     3- Ücret ödeyip ders seçimi veya onayları yapılmadığı durumda dönem kayıt işlemi geçersizdir. 

     4- Mazeretsiz iki yarıyıl dönem kaydını yaptırmayan ÖĞRENCİNİN KAYDI SİLİNİR. 

1. Yarıyıl 

     En az 4 adet kredili ders seçilir. 1. Yarıyıl bitmeden mutlaka DANIŞMAN ATAMA işlemi yapılması 

gerekir. Öğrencinin talebiyle Anabilim Dalı Başkanı ile birlikte belirlenir. 

2. Yarıyıl 

     En az 4 adet kredili ders seçilir. 

3. Yarıyıl 

     6 adet kredili dersten başarılı olan öğrenci 4 adet kredili ders seçebilir 

     7 adet kredili dersten başarılı olan öğrenci 3 adet kredili ders seçebilir 

     8 adet kredili dersten başarılı olan öğrenci 2 adet kredili ders seçebilir 

     9 adet kredili dersten başarılı olan öğrenci 1 adet kredili ders seçebilir. 



Danışman adına açılan Dönem Projesi dersini seçmek ve başarılı olması gerekir.  

Kredili derslerle alınan dönem projesi için ücret ödenmez. Sadece Dönem projesi alınması durumunda 1 ders 

ücreti ödenir. 

Dönem projesi hazırlanmasında izlenmesi gereken adımlar için tıklayınız. 

Mezun olan öğrencilerin diplomaları hazır olduğunda e-mail olarak bilgilendirilir. 

Diploma Teslimi; Öğrencinin kendisine veya Noter vekâleti ile vekiline verilebilir. 

3. yarıyılın sonunda Mezuniyet şartlarını yerine getiremeyen ÖĞRENCİNİN KAYDI SİLİNİR. 

 

http://webftp.gazi.edu.tr/be/belgeler/Donem_Projesi_Hazirlama_Sureci.pdf

