2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS KAYITLARINDA
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1- Lisansüstü programa kayıtlı öğrenci, başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak ve
başarmak zorundadır. Başarısızlıktan dolayı tekrar alınan dersler için devam şartı aranmaz.
Başarısız olunan seçmeli dersin yerine Ders Kayıt Haftasında danışmanın görüşü, (Enstitü
web Sayfasında Bulunan Yerine Ders Alma Talep Formu’nu Kullanarak) anabilim dalı
başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile açılmış bulunan başka
dersleri de alabilirler. Başarısız olunan ders yerine yeni alınan ders için devam şartı aranır.
2- Öğrencilerin web sayfasında ilan edilen 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında
açılmış olan dersleri seçmeleri gerekmektedir.
3- Doktora yeterlik sınavından başarılı olan doktora öğrencilerinin 6 ay içerisinde tez önerisi
sunmaları gerekmekte olup, 6 ay içerisinde öneri sunmayan öğrenciler başarısız
sayılacaktır. İki başarısızlıktan dolayı kayıt silinmesi yapılmaktadır.
4- 2018-2019 Bahar yarıyılında ders kaydını Tez Çalışması ve Uzmanlık Alan dersine
yaptırmak isteyen Doktora öğrencilerinin tez önerilerini en geç ders kayıt haftasında
vermeleri gerekmektedir.
5- Yüksek Lisans öğrencilerinin Tez çalışması ve Uzmanlık Alan derslerine ders kaydı
yaptırabilmeleri için tez önerilerini, en geç ders kayıt haftasından önce vermeleri gerekmektedir.

6- Tez dönemindeki her öğrenci Tez Çalışması ve Uzmanlık Alan Derslerini almak zorunda
olduğundan iki dersinde aynı anda seçilmesi gerekmektedir.
7- Öğrenci ders dönemi süresince uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dersleri haricinde aynı
öğretim üyesinden en fazla 25 AKTS’lik ders alabilir.
8- Bir dersin açılabilmesi için en az iki öğrencinin o derse kayıt yaptırmış olması
gerekmektedir.
9- Lisansüstü öğrenciler her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında
ders kaydı yaptırmak zorundadır.
10- Danışman tarafından ders kaydı onayı yapılmayan öğrencilerin hiç bir öğrencilik
hakkından yararlanamamaları nedeniyle ders kaydı onayının yapıldığını öğrencilerin
takip etmesi gerekmektedir. Öğrenciler ders kaydı yaptıkları derslerle ilgili olarak
aldıkları dersleri kontrol etmeleri, ders yanlışlıkları ile ilgili sonradan işlem talep
etmemeleri gerekmektedir.
11- 2018-2019 Güz yarıyılı sonunda kaydı silinme durumunda olan öğrencilerin Bahar
Yarıyılı için ders kaydı yaptırmamaları gerekmektedir.

