
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS KAYITLARINDA DİKKAT EDİLECEK 
HUSUSLAR 

     Yüksek lisans programının ders döneminde olan öğrenciler; Bilim, Etik ve Eğitim* dersi 

ve Uzmanlık alan dersi ile ilgili döneme ait alanları ile ilgili ders seçimlerini yapmalıdırlar. 

    İlk iki yarıyılda Seminer dersini almayan öğrenciler üçüncü yarıyılda almak zorundadır. 

    Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu en geç ikinci yarıyılın sonuna 

kadar enstitüye önerilmelidir. 

    Yüksek lisans programının tez aşamasında olan öğrenciler; ders yüklerini tamamlamış 

iseler Uzmanlık alan dersi ve Tez dersine kayıt yapmak zorundadırlar. 

     Yüksek Lisans programında kredili (500 kodlu dersler ve Bilim, Etik ve Eğitim) ve kredisiz 

dersleri (Seminer) başarıyla tamamlamanın azami süresi 4 (dört) yarıyıldır. Ders dönemini 

tamamlayan öğrenciler (4 yarıyılı tamamlayanlar), yüksek lisans tezi ve uzmanlık alan dersi 

haricinde kredili veya kredisiz ders tercihi yapamazlar. 

   Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili/kredisiz derslerini ve seminer dersini 

başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı 

koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen öğrencinin üniversiteden ilişiği kesilir. 

    Ders seçimlerini yapan öğrenciler danışman onayı almadan ilgili derse kayıtlanmadıklarından 

bu konuda hassas davranılması gerekmektedir. 

 

Yüksek Lisans Programında Alınması Zorunlu Olan Dersler; 

 

     21 krediden az olmamak koşuluyla en fazla 2 tanesi farklı yükseköğretim kurumlarından 

olmak üzere (danışmanları ile beraber belirleyecekleri) alanları ile alakalı en az 7 adet 

ders.  

     Seminer 

     Bilim, Etik ve Eğitim dersi*  

 

* Bilim, Etik ve Eğitim dersi sadece Güz döneminde açılacak olup planlamaların bu 

doğrultuda yapılması gerekmektedir. 

   



DOKTORA PROGRAMI DERS KAYITLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 

     Doktora programının ders döneminde olan öğrenciler; Uzmanlık alan dersi, yüksek 

lisans programında alınmamış ise Bilim, Etik ve Eğitim dersi* ve ilgili döneme ait alanları ile 

ilgili ders seçimlerini yapmalıdırlar. 

     Seminer dersini almayan ve yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler teze ilişkin derslere kayıt 

yaptıramazlar. 

    Yeterlik sınavından başarılı olan ve tez aşamasında olan öğrenciler; Uzmanlık alan dersi 

ve Tez dersine kayıt yapmak zorundadırlar. 

     Doktora programında kredili (600 ve sınırlı olmak koşuluyla 500 kodlu dersler ile yüksek 

lisans programında alınmamış ise Bilim, Etik ve Eğitim dersi) ve kredisiz dersleri (Seminer) 

başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 

(dört) yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 (altı) yarıyıldır.  

    Dört yarıyıl veya bütünleşik programlarda altı yarıyıl sonunda öğretim planında yer 

alan kredili/kredisiz derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre 

içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen 

öğrencinin üniversiteden ilişiği kesilir. 

    Ders seçimlerini yapan öğrenciler danışman onayı almadan ilgili derse kayıtlanmadıklarından 

bu konuda hassas davranılması gerekmektedir. 

  

Doktora Programında Alınması Zorunlu Olan Dersler; 

 

     21 krediden az olmamak koşuluyla en fazla 2 tanesi farklı yükseköğretim kurumlarından 

olmak üzere (danışmanları ile beraber belirleyecekleri) toplamda en az 7 adet ders.  

     Seminer dersi 

    Bilim, Etik ve Eğitim dersi* (Yüksek lisans döneminde alarak başarılı olan öğrenci 

doktora döneminde bu dersten muaf sayılır. Muafiyet için dilekçe verilmesi esastır.) 

 

* Bilim, Etik ve Eğitim dersi sadece Güz döneminde açılacak olup planlamaların bu 

doğrultuda yapılması gerekmektedir.  



Diğer Önemli Hususlar (Ortak) 

 

     Derste başarı ve ders tekrarı; Yüksek lisans programlarında kredili bir derste başarılı 

olmak için en az CC, doktora programlarında ise en az CB notu alınmış olması gerekmektedir. 

Öğrenci, başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar edebileceği gibi bu dersin yerine müfredat 

çerçevesinde danışman tarafından uygun bulunan dersi de alabilmektedir.  

     Ders sayımı; Öğrencilerin önceden aldıkları dersleri krediye saydırabilmeleri için, ilgili ana 

bilim dalı başkanlığına, ilk iki hafta içerisinde, 12- Ders Muafiyet Başvuru Formu’nu 

doldurarak, ekinde onaylı (mühürlü, kaşeli, imzalı) not döküm belgesi ve ders içeriklerini 

kapsayan belgelerle başvurmaları gerekmektedir.  

     Kayıt dondurma; İzinli sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri 

ile birlikte ilgili ana bilim dalı başkanlığına en geç ilgili yarıyılın ders ekleme-çıkarma 

süresi bitimine kadar başvurmalıdır.  

    Lisansüstü eğitim sürecinizde sizlere kolaylık sağlayacağına inandığımız mevzuata uygun 

olarak hazırlanan ve sayfamızda yer alan Lisansüstü yol haritalarımızdan (Yüksek Lisans Yol 

Haritası ve Doktora Yol Haritası) istifade edebilirsiniz.  

    Yüksek Lisans ve Doktora programlarında ilişik kesilmesine neden olan durumlar ile ilgili 

hazırlanan kısa yol bağlantımız için tıklayınız. 

    Erzurum Teknik Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği için tıklayınız. 

%09/Content/etugeneldosyalar/638d350d-3fb0-4b00-accf-a6fabb788021.docx
https://www.erzurum.edu.tr/Content/etugeneldosyalar/bdfb2bad-d111-4189-ab33-294f7bb3ffc1.pdf
https://www.erzurum.edu.tr/Content/etugeneldosyalar/bdfb2bad-d111-4189-ab33-294f7bb3ffc1.pdf
https://www.erzurum.edu.tr/Content/etugeneldosyalar/2a74b6b8-e4a0-4b5c-b76d-cd49f8d66ac8.pdf
https://www.erzurum.edu.tr/Content/etugeneldosyalar/40b599cb-38a3-475c-8d29-dcd974206c70.pdf
https://www.erzurum.edu.tr/Content/etugeneldosyalar/748bbc29-0173-48a9-b69f-c1843ebebfb3.pdf

