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Tezli Yüksek Lisans Programı 
 

Kuruluş 
Enstitümüz 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim 

Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunla Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı “Lisansüstü Eğitim Enstitüsü” olarak 

kurulmuştur. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde açılan Tarih Tezli Yüksek Lisans 

Programı 08.12.2021 tarihli YÖK kararıyla 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında eğitime 

başlayacaktır. 

Kazanılan Derece 
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Tarih alanında Yüksek Lisans (Bilim Uzmanı) 

diploması verilir. 

Program Profili 
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden ve bu gelişmelerin tarihsel kökenlerini 

bilen, olaylara akademik bir derinlik ile bakabilme yeteneğine sahip, ulusal ve küresel olaylara 

duyarlı, nesnelliği ve eleştirel yaklaşımı içselleştirmiş, kaynak bilgisine ve kaynakları doğru 

kullanabilme becerisine sahip, dünyada tarihçilikteki son gelişmeleri değerlendirebilecek 

donanıma sahip tarihçiler yetiştirmektir. 

Temel Program Kazanımları 
 Disiplinlerarası bilimsel bir yaklaşıma sahip olabilmek Araştırma süreçlerinde disiplinler 

arası yaklaşımları kullanabilir.  

 Tarihsel verilere ulaşabilir, yorumlar, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirebilir. 

 Dünya ve Türkiye tarihinde olayları karşılaştırıp analiz edebilir. 

 Taştırmalı tarihsel olguları karşılaştırabilir. 

 Akademik niteliklere haiz bilimsel makaleler üretebilmek ve seminer verebilir. 

 Birey, toplum ve kent tarihi üzerine karşılaştırmalı tarihsel yöntemler geliştirebilir. 

Mezunların istihdam Profilleri 

 

Bu program mezunları, KPSS’ den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından 

atanarak kendi ilgi alanları çerçevesinde başta öğretmenlik (Resmi ve özel kurumlarda) 

yapabilmektedirler. Akademik kariyer yapabilmektedirler. Bunların yanı sıra yazılı ve görsel 

medyada ve diğer kamu kurumlarında memur olarak çalışmaktadırlar. 

 

 

Üst Derece Programlarına Geçiş 
Programımızdan mezun olan öğrenciler doktora programlarına gerekli şartları sağlamaları 

kaydıyla geçiş yapabilmektedirler. 

 

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından 

hazırlanan ve ders bilgi paketinde yer alan formda ifade edilmiştir. Sınavlar ve ders başarı 
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notları ile ilgili olarak Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili 

maddeleri uygulanır. 

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi 

 

 

 

 

 

Adres ve İletişim Bilgileri (AKTS/DS Koordinatörü) 

Program Koordinatörü:  Dr. Öğretim Üyesi Mehtap BAŞARIR 

Mail                mehtapbasarir@kayseri.edu.tr 


