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DERS KAYIT REHBERĠ 

Ders Kayıtlarınızı Akademik Takvimde Geçtiği Üzere 
(03.02.2020 İla 07.02.2020) Tarihleri Arasında 

Danışmanlarınızla Ġstişare Ederek Yapınız !!! 

 

 TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS ÖĞRENCĠLERĠNĠN DERS SEÇĠMĠ 

Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi dört krediden az olmamak koşuluyla sekiz ders, bir 

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

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

60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az dokuz ders ve tez 

çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. 

1. Dönem Öğrencileri: 101-Uzmanlık Alan Dersi + 4 Adet Ders 

2. Dönem Öğrencileri: 102-Uzmanlık Alan Dersi + 4 Adet Ders+Seminer+Tez Önerisi 
Not: Ders dönemlerinin herhangi birisinde “Bilimsel Araştırma Metodları” dersini almak zorunludur. 

3. Dönem Öğrencileri: 103-Uzmanlık Alan Dersi + Tez 
4. Dönem Öğrencileri: 104-Uzmanlık Alan Dersi + Tez 

 

 TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS ÖĞRENCĠLERĠNĠN DERS SEÇĠMĠ 

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en 

az on ders ve 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 ders kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak  

değerlendirilir. 

1. Dönem Öğrencileri: Uzmanlık Alan Dersi + 5 Adet Ders 

2. Dönem Öğrencileri: Uzmanlık Alan Dersi + 5 Adet Ders + Dönem Projesi 

 

DOKTORA ÖĞRENCĠLERĠNĠN DERS SEÇĠMĠ 

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi 

dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönem 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sekiz 

ders, seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS 

kredisinden oluşur. 

1. Dönem: DR-100 Uzmanlık Alan Dersi + 4 Adet Ders 

2. Dönem: DR-200 Uzmanlık Alan Dersi + 4 Adet Ders 
Not: Yüksek lisansta alınmamış ise “Bilimsel Araştırma Metodları” dersini almak zorunludur. 

3. Dönem: DR-300-UAD Uzmanlık Alan Dersi + Yeterlilik Sınavı+ Seminer 

4. Dönem: DR-400-UAD Uzmanlık Alan Dersi + Tez Önerisi 
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DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR 
 

 

 

1) Uzmanlık Alan Dersleri, Seminer, Dönem Projesi, Tez, Tez Önerisi, Yeterlilik 

Sınavı gibi kredisiz derslerin sorumlusu her öğrencinin kendi danışmanıdır. Dolayısıyla 

bu dersler için her öğrenci, kendi danışmanını seçmek zorundadır. Listede danışman ismi 

görünmüyorsa ivedilikle Enstitü öğrenci işleriyle irtibata geçilerek ilgili danışmanın 

isminin listeye eklenmesi sağlanmalıdır. 

2) Öğrenciler, diğer kredili seçmeli dersleri kayıtlı oldukları Anabilim Dalı bünyesindeki 

herhangi bir Bilim Dalı ve Öğretim Üyesinden seçebilirler. (Örnek: Temel İslam 

Bilimleri Anabilim Dalına kayıtlı olan bir öğrenci, Uzmanlık Alan Dersleri, Seminer, 

Dönem Projesi Tez, Tez Önerisi, Yeterlilik Sınavı gibi dersleri kendi danışmanından; 

diğer kredili seçmeli dersleri ise Tefsir, Hadis, Kelam vb. Bilim Dalı ayırımı 

gözetmeksizin diğer Öğretim Üyelerinden de seçebileceklerdir.) 

3) Bilimsel Araştırma Metotları dersi zorunlu olup, daha önce bu dersten başarısız olanlar 

bu dersi tekrar seçmek zorundadırlar. Ancak daha önce başarısız olunan diğer seçmeli 

derslerin tekrar alınması zorunlu olmayıp, mezun olmak için gerekli olan 24 kredinin 

tamamlanması için (başarısız olunan seçmeli derslerin yerine) farklı seçmeli dersler 

alınabilir.  

4) Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans Öğrencileri 1.000 TL, Yabancı Uyruklu Doktora 

Öğrencileri 2.000 TL; T.C. Uyruklu Tezli Yüksek Lisans öğrencilerinden iki yılını (dört 

dönemini) doldurmuş olanlar 129 TL; ayrıca lisansüstü eğitimlerinin yanı sıra, başka bir 

lisans/önlisans programında ve/veya açıköğretim lisans/önlisans programında kayıtlı 

olan öğrenciler de aynı şekilde 129 TL katkı payını ödemek zorundadırlar. Öğrenciler 

katkı payı ve öğrenim ücretlerini 03.02.2020 - 07.02.2020 tarihleri arasında HALK 

BANKASI’nın tüm şubelerinden (TR59 0001 2009 6790 0007 0000 20 nolu IBAN 

numarasına) öğrenci numaraları ile ONLINE olarak yatırıp banka dekontlarını 

üniversitemiz sağlık kültür ve spor daire başkanlığına onaylatıp enstitümüze teslim 

etmeleri önemle rica olunur. (Not: açıklama kısmına Ad-Soyad T.C. kimlik numarası ve bölüm 

yazılmak zorundadır.) 

5) Ders kayıtları esnasında herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda öğrenciler 

öncelikle; Enstitü WEB sayfasında bulunan duyuru metinlerini, yönetmelikleri, ders 

kayıt rehberlerini iyice incelemelidir. Karşılaşılan sorunların çözülmemesi halinde 

Danışmanlar, Enstitü öğrenci işleri ve Enstitü sekreterliği ile irtibata geçilmelidir. 

6) ÖNEMLĠ !!! Ders seçimi yapılırken “herhangi bir ders çakışması yaşanmaması 

için” Enstitü WEB sayfasında yayınlanmış olan Anabilim Dallarına ait HAFTALIK 

DERS PROGRAMLARI mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.  

 

 


