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PROGRAM SÜRELERİ VE DERSLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 

 

1-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

 1.Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 kredili ders ve 

en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Yüksek Lisans öğrencileri her dönem için en az 30 AKTS 

kredisi ders almalıdır.  

 

2. Tezli yüksek lisans programının süresi, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden 

başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, 

program en çok altı yarıyılda tamamlanır.  

 

3. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerini ve seminer 

dersini başarıyla tamamlayamayan, bu süre içerisinde genel not ortalaması yüzlük sistemde 65’in 

altında kalan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına 

girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

 

4. Tezli yüksek lisans programlarından mezun olabilmeleri için tüm öğrencilerin I. yarıyılda “Bilimsel 

Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği” dersini, II. yarıyılda ise “Seminer” dersini almaları 

zorunludur. Ayrıca tüm öğrencilerin her dönem için “Uzmanlık Alan Dersi” ile “Tez Yönetimi” 

derslerini almaları zorunludur.  

 

5. Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği dersi, Seminer dersi, Uzmanlık Alan 

Dersi ve Tez Yönetimi dersi kredisiz derslerdir.  

 

6. Bir öğrenci bir dönemde Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği dersi, Seminer 

dersi, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Yönetimi dersi hariç 15 krediden fazla ders alamaz.  

 

7. Diğer kredili derslerin AKTS kredisi 7,5 olup, Yüksek Lisans öğrencileri I. yarıyılda 4 ders, II. 

yarıyılda 3 ders alabilirler.  

 

 

 
 



2-DOKTORA PROGRAMI 

1. Doktora programı, tezli yüksek lisans programı derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 

krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Doktora 

öğrencileri her dönem için en az 30 AKTS kredisi ders almalıdır.  

 

2. Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin 

derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına 

bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır. 

 

3. Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve seminerleri başarıyla tamamlamanın azami 

süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili 

derslerini ve seminerleri başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması yüzlük sistemde 75’in 

altında kalan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

 

4. Doktora programlarından mezun olabilmeleri için tüm öğrencilerin I. yarıyılda “Bilimsel Araştırma 

Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği” dersini, II. ve III. yarıyılda ise “Seminer” dersini almaları 

zorunludur. Ancak daha önce tezli yüksek lisans programında “Bilimsel Araştırma Teknikleri ile 

Araştırma ve Yayın Etiği” konularını içeren bir ders almış öğrenciler bu dersi tekrar almak zorunda 

değildir.  

 

5. Ayrıca tüm öğrencilerin II. dönemden itibaren her dönem için “Uzmanlık Alan Dersi” ile “Tez 

Yönetimi” derslerini almaları zorunludur.  

 

6. Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği dersi, Seminer dersi, Uzmanlık Alan 

Dersi ve Tez Yönetimi dersi kredisiz derslerdir.  

 

7. Diğer kredili derslerin AKTS kredisi 7,5 olup, doktora öğrencileri I. yarıyılda 4 ders, II. yarıyılda 3 

ders alabilirler. Doktora öğrencileri kayıtlı olduğu Anabilim Dalı Başkanlığı’nın uygun görmesi 

halinde III. ve IV. dönemlerde de ders alabilirler. 

 

DERS SEÇİMİ 

1. Öğrencilerin sistem üzerinden derslerini seçip onaylamaları gerekmektedir. Öğrenci, seçilecek 

derslerin belirlenmesinde danışmanının görüşünü de almalıdır (Programa yeni başlayan öğrencilerin 

danışmanı Anabilim Dalı Başkanlarıdır). Yüksek Lisans programlarına kayıtlı her öğrenci için I. 

yarıyılın ilk haftasında, doktora programlarına kayıtlı her öğrenci için II. yarıyılın ilk haftasında bir 

öğretim üyesi, Enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman olarak atanır. Danışmanın da ders kaydını 

onaylaması gerekmektedir. 



 

2. Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Yönetimi dersi, enstitü yönetim kurulunca danışmanın atandığı tarihte 

başlar, güz ve bahar yarıyıllarında her danışmanın üzerine Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Yönetimi dersi 

açılır. Öğrencinin danışmanı atandıktan sonra, her yarıyıl kendi danışmanı adına bu iki ders için kayıt 

yaptırması gerekmektedir. 


