
YTÜ SBE LİSANSÜSTÜ DERS YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 TEZLİ YÜKSEK LİSANS DOKTORA / SANATTA YETERLİK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS 

Ders Yükü 
Md. 17/1,2,3 

Tezli yüksek lisans programı için; 
a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az 
olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından 
tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde 
en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma 
Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez 
çalışmasından oluşur. 
b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS 
kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 
120 AKTS kredisinden oluşur. 
 
 
 
 
Alınan her bir ders (Seminer dahil) 7,5 AKTS, 
Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik 5 AKTS, 
Yüksek Lisans Tez dersi 20 AKTS,  
Uzmanlık Alan dersi ise 10 AKTS’dir. 
 
Alınan derslerden başarılı olunması durumunda 
AKTS değeri hesaba katılmaktadır. 
 
Derslerden başarılı olma koşulu için bkz. Md. 49 

Doktora/sanatta yeterlik programı için; 
a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az 
olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer 
dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik 
dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme 
raporları ve tez çalışmasından oluşur. 
b) Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS 
kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 
AKTS kredisinden oluşur. 
c) Kredili olan Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel 
Etik dersini lisansüstü programlardan daha önce 
almış olan öğrencilerin bu dersi intibak 
ettirilebilir. 
 
Alınan her bir ders (Seminer dahil) 7,5 AKTS, 
Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik 5 AKTS, 
Doktora Tez dersi 30 AKTS,  
Uzmanlık Alan dersi ise 10 AKTS’dir. 
 
Alınan derslerden başarılı olunması durumunda 
AKTS değeri hesaba katılmaktadır. 
 
Derslerden başarılı olma koşulu için bkz. Md. 49 

Tezsiz yüksek lisans programı 
için; 
a) Program toplam 30 (otuz) 
krediden ve 60 AKTS 
kredisinden az olmamak 
koşuluyla, en az 10 (on) ders, 
Araştırma Yöntemleri ve 
Bilimsel Etik dersi ve dönem 
projesi dersinden oluşur. 
b) Öğrenci, dönem projesi 
dersine en erken ikinci 
yarıyılda kayıt yaptırmak ve o 
yarıyıl sonunda yazılı proje 
ve/veya rapor vermek 
zorundadır. 
c) Tezsiz yüksek lisans 
programının sonunda 
yeterlik sınavı uygulanmaz. 
 
 
Yukarıdaki şartlar 
sağlandığında AKTS de 
sağlanmaktadır. 

Kayıtlı olunan 
programdan 
alınması gereken 
minimum ders sayısı 
Md. 17/5 

Lisansüstü eğitimin ilk 4 dönemi içerisinde alınması gereken Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik 
ile Seminer dersi haricindeki 7 (yedi) dersin en az 4 (dört)’ü, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalı 
müfredatında bulunan ve kayıtlı olduğu programın minimum sayıdaki zorunlu derslerini içeren 
derslerden oluşur. 

 

Diğer yükseköğretim 
kurumlarında verilen 
lisansüstü 
derslerden alma 
Md. 16/9 

Aşağıdaki kuralları sağlamak koşuluyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilen lisansüstü 
derslerinden, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile 
ders alınabilir ve bu dersler ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ders yüküne 
sayılır. 
Diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen lisansüstü öğrenciler, en geç yürürlükteki 
akademik takvimde belirtilen ders kayıt döneminde ilgili süreci başlatır. 

Tezli yüksek lisans programına kabul edilmiş 
öğrenciler için en fazla 2 (iki) ders, yüksek 
lisans/lisans öğrenimi sırasında alınmamış ve 
üniversitenin öğretim programlarında iki dönem 
üst üste açılmamış olması kaydıyla 

Doktora/sanatta yeterlik programlarına, yüksek 
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 
en fazla 2 (iki) ders, yüksek lisans öğrenimi 
sırasında alınmamış ve üniversitenin öğretim 
programlarında iki dönem üst üste açılmamış 
olması kaydıyla, 

Diğer anabilim 
dalında veya diğer 
yükseköğretim 
kurumlarında verilen 
lisansüstü 
derslerden alma 
Md. 17/6 

Diğer anabilim/anasanat dalında veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilen lisansüstü 
derslerden en fazla 3 (üç) ders öğrencinin lisansüstü öğrenimi süresince almak zorunda olduğu 
toplam ders yüküne sayılabilir. 

Lisanstan ders alma 
Md. 17/8 

Yüksek lisans öğrencilerinin alacağı derslerin en 
çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış 
olmak kaydıyla, lisans düzeyindeki 3XXX, 4XXX 
kodlu derslerden, anabilim/ anasanat dalı 
başkanlığının görüşü ve ilgili Enstitü Yönetim 
Kurulu kararıyla seçilebilir. 

Doktora öğrencileri lisanstan ders alamazlar. 

Ders saydırma 
Md. 19/1 

Yatay geçişle veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme 
sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü 
seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan 
minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının 
tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir. 
 
Ders saydırma işlemi yaptırmak isteyen öğrenci, Üniversite’de bir programa kayıt yaptırdığı tarihten 
itibaren 6 (altı) ay içerisinde (bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç), saydırmak istediği ders/derslerin 
ders müfredatı ile anabilim/anasanat dalı başkanlığına bir dilekçe ile başvurur. Ders saydırma işlemi 
anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır. 

Bilimsel hazırlık 
öğrencisi olup üstten 
ders alma 
Md. 18/6 

Bilimsel hazırlık programındaki lisansüstü öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili 
öğrenim seviyesinde lisansüstü derslerinden her dönem için en fazla 2 (iki) dersi, anabilim/anasanat 
dalı başkanı görüşü ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile alabilir. 

 


