
Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar 

Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir 

seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı 

veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 

AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması 

olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını 

izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. 

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on 

ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem 

projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. 

Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 

 

 

Kayıt Kabul Koşulları 

a. Program Online Başvuru Formu 'nu doldurmuş olmak  

b. Bir lisans diplomasına sahip olmak,  

c. Ales sözel ve eşit ağırlık puan türü 55 ve üzeri puan almış olmak,  

d. Tezsiz Yüksek Lisans için, ALES puanı aranmaz.  

e. Tezli Yüksek lisans için, Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya ÖSYM tarafından 

gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavından (YDS) 50 taban puanı almış olmak. Buna ek olarak benzeri 

ulusal/uluslararası güvenilirliği olan dil sınavlarından alınmış söz konusu puana eşdeğer puanlar da 

kabul edilir.  

f. En az 2 Lisans Genel Not Ortalamasına sahip olmak.  

g. Tezli Yüksek lisans için, mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olmak gerekir.  

h. Tezli Yüksek lisans için, olumlu referans sahibi olmak,  

i. Tezli yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde; ALES puanının %50’si, lisans not 

ortalamasının %10’u, mülâkat puanının %30’u ve yabancı dil puanının %10’u toplanır.  

j. Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde, lisans not ortalamasının %50’si 

ve varsa, mülâkat puanının %50’si toplanır.  

k. Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının yüksek lisans 

programına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Üniversitenin Yabancı uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve 

Kayıt Kabul Yönergesinde belirtilmiş şartlara uygun olarak yürütülür. 
 

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

1. Başvuru formu  

2. Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı fotokopisi  

3. Kimlik belgesinin noter onaylı fotokopisi  

4. Mezun olduğu okuldan alınmış Transkript, aslı veya noterden onaylı fotokopisi  

5.Yabancı dil belgesi  

6. 2 adet resim  

7. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı veya noter onaylı fotokopisi (Erkek adaylar için)  

8. Eğitim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Yalnızca kesin kayıt hakkı kazanan 

öğrencilerden istenecek bir belgedir.) 

http://www.yeniyuzyil.edu.tr/SosyalBilimlerEnstitusu/kayitformu.aspx


 

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler 

çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, İYYÜ ‘de verilen dersin 

içeriğine uygun olması ve ilgili Anabilim Dalının görüşü doğrultusunda Sosyal Bilimler Enstitüsü 

tarafından onaylanması durumunda, öğrenci derslerden muaf tutulabilir. 

 

 

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma 

Yönetmeliğin 41. maddesi hükümleri doğrultusunda; 

(1)Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının 

hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların 

başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun 

onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü 

anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir. 

(2) Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz 

edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar 

değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan 

itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz. 

(3) Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir 

Başarı notları sayısal eşdeğeri 

AA 4.00 

BA 3.50 

BB 3.00 

CB 2.50 

CC 2.00 

DC 1.50 

DD 1.00 

FF 0.00 

DZ 0.00 

(4) Aşağıda belirtilen notlar ağırlıklı genel not ortalamasına dâhil edilmez; 



a) Muaf (M): Öğrencinin İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi dışındaki üniversitelerden aldığı ve ilgili 

enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen dersler için kullanılan işarettir. 

b) Terk (T): Öğrencilerin kayıtlı bulundukları bir dersten çekildiklerini gösteren işarettir. 

(5) Lisansüstü öğreniminde öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu başarı 

notunun en az CC olması gerekir. Yarıyıl sonu başarı notu FF olan öğrenci o dersten başarısız 

sayılır. 

(6) Yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazereti ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen 

öğrenci yarıyıl sonu sınavlarını izleyen hafta içinde yapılacak yarıyıl sonu mazeret sınavına girebilir. 

(7) Ağırlıklı genel not ortalaması, derslerin her birinden elde edilen başarı notuyla o dersin kredisinin 

çarpılması ile elde edilecek sayılar toplamının krediler toplamına bölünmesi ile elde edilen değerdir. 

Bölme sonucu noktadan sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak belirlenir. 

(8) Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri 

tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir. 

(9) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin 

lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. 

(10) Enstitü Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders 

programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık 

görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program 

koordinatörü/başkanı tarafından yapılır. 

(11) Üniversite, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli 

ek başarı koşulları belirleyebilir. 

(12) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve tüm 

adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli 

biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin 

verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru 

bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda 

saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından 

belirlenir. 

 

 

Mezuniyet Koşulları 

MADDE 47 – (1) Öğrencilerin başarı durumları YANO ve GANO ile izlenir. 

(2) Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2.50, doktora programında ise en az 3.00 

GANO’ya sahip olmak gerekir. 



(3) Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite yüksek onur 

öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar. Bu durum ayrıca öğrencinin 

diplomasında da belirtilir. 

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen GANO’su yeterli olmayan öğrencilerin durumu 

danışmanları ve anabilim/anasanat başkanlığı tarafından izlenir. 

(2) Yüksek lisans öğrencileri GANO’su en az 2.50 ye çıkarana kadar, daha önce almış oldukları CC 

notlu dersleri, F olanlardan başlayarak tekrar ederler. 

(3) Doktora/sanatta yeterlik öğrencileri GANO’su en az 3.00’a çıkarana kadar, daha önce almış 

oldukları CB notlu dersleri F olanlardan başlayarak tekrar ederler. 

 


