Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
YÜKSEK LİSANS YOL HARİTASI
1. İlan
Enstitü, web sitesinde ve bir gazetede her
dönemden yaklaşık bir ay önce kontenjan ve
şartlarını ilan eder.
2. Başvuru
ALES puanı en az 55 olan ve ilanda belirtilen
şartları sağlayanlar belirtilen tarihlerde
başvurularını yapar.
3. Değerlendirme
Değerlendirme, ALES/dengi puanının %60’ını,
yabancı dil puanının %15’ini, lisans diploma
notunun %25’ini alınarak yapılır
* Yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil
puanı sıfır alınır.
4. Kayıt
Kayıt hakkı kazanan adaylar, belirtilen tarihlerde
istenen belgelerle gelerek kayıtlarını yaptırır.
* Kayıt yaptırmayanların yerine yedek listesinden
aday çağrılır.
5. Danışman Atama
Kayıt yaptıran öğrencilere en geç birinci yarıyılın
sonuna kadar birer danışman atanır.
* Danışman atanıncaya kadar öğrencinin danışmanı
Anabilim Dalı Başkanıdır.
6. Bilimsel Hazırlık
Başvurduğu alan dışından gelen öğrencilere
bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
* Bilimsel hazırlığın azami süresi 2 yarıyıldır ve
bitmeden ilgili programa kayıt yaptırılamaz.
*Bilimsel hazırlık boyunca en fazla 6 kredilik
lisansüstü ders de alınabilir.
7. Ders Kaydı
Ders kaydı süresince öğrenci, danışmanıyla birlikte
danışmanın hesabından alacağı dersleri seçerek
kayıt yapar.
*Öncelikle başarısız olunan derslere kayıt
yaptırılır.
*Bir dersten iki defa başarısız olunması, dersin
açılmaması, kaldırılması ve sorumlusunun
ayrılması durumunda bu dersin yerine başka bir
ders alınabilir.
*Üniversite içi veya dışındaki diğer enstitülerden
ders alınabilir.
*Bir öğrenci bir yarıyılda, en fazla 15 ve aynı
öğretim elemanından en fazla 6 kredilik ders
alabilir.
*Danışmanının önerdiği uzmanlık alan dersi alınır.
8. Ders Ekleme ve Çıkarma
Ders ekleme ve çıkarma günlerinde danışmanının
uygun görüşü ile ders ekleme ve çıkarma
yapılabilir.

9. Derslerin Değerlendirilmesi
Geçme notu, ara sınavın %30’u ve finalin %70’inin
toplamı alındığında en az 70/100 puan olmalıdır.
* Teorik derslerin %70’ine ve uygulamalı derslerin
ise %80’ine devam zorunludur.
10. Tez Önerisi
Tez önerisi, tez savunma sınavının yapılacağı
yarıyıldan en az bir yarıyıl önce verilir.
11. Seminer
Program boyunca en az bir seminer vermek
zorunludur.
*Seminer, ders kayıt döneminde kayıt yaptırmak
şartıyla yarıyıl içinde istenildiği zaman verilebilir.
*Seminerin sunulacağı yer ve tarih, en az 7 gün
önce ilan edilir.
*Semineri, seminere katılan en az üç öğretim üyesi
değerlendirir.
*Sözlü sempozyum sunumları belgelendirilirse
seminer yerine sayılabilir.
12. Tez Savunma Sınavı
En az 7 ders, en az bir uzmanlık alan dersi, en az
bir seminer ve tez çalışmasını tamamlayanlar
savunma sınavına girer.
*Sınavdan en az bir ay önce yazım kurallarına
uygun yazılmış ciltsiz tez enstitüye teslim edilir.
*Belirlenen tez savunma jürilerine birer nüsha tezle
birlikte davet mektubu, tez önerisi ve Tez Kişisel
Değerlendirme Formu gönderilir.
*Jüri, Belirtilen tarih ve yerde sınavı yapar.
13. Mezuniyet
Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci,
istenilen şekilde tezini teslim ettikten sonra ilişiğini
keserse mezun edilir ve diploma veya diploma
hazırlanana kadar geçici mezuniyet belgesi verilir.
*Tezin ciltlenmesine karar verilir.
* 3 üyeli jüriden geçen tez en az 5 adet ciltlenir.
* Tezlerin birer tanesi jüri üyelerine, bir tanesi
kütüphaneye ve bir tanesi de enstitüye CD’ye
kaydedilmiş iki kopyasıyla birlikte savunma sınav
tarihinden itibaren bir ay içinde teslim edilir.
* Mazeretsiz olarak teslimatlarını bir ay içinde
yapmayanların mezuniyet işlemleri, takip eden
dönemlerde Enstitü yönetmeliğinin 33-(2) maddesi
hükümlerine göre yapılır.
* Yüksek lisans programının azami süre 6
yarıyıldır. Programı azami süresinde
bitiremeyenlere Enstitü yönetmeliğinin 24-(1)
maddesi hükümleri uygulanır.
Not: Ayrıntılı bilgi için Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine
bakınız.

