
LİSANSÜSTÜ DERS GRUPLARI 

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora 

Senato Esası - Dersler ve Ders Yükü MADDE 33 SE Öğrenci almak zorunda olduğu toplam 

kredili derslerin dört tanesini ilgili programında açılan veya programın dersleri arasından 

almak zorundadır. 

 

 

 

 ANADALİÇ – Program Dersleri: Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri 4. yarıyıl 

sonuna kadar bu gruptan en az  4 adet ders almak zorundalar. 

 

 ANADALDIŞI – Program Dışı Dersler: Bu gruptan alacağınız dersler programınızdan 

tamamlamanız gereken en az 4 ders içerisinden sayılmayacaktır. Bu grup diğer 

programlardan ders almanızı sağlamaktadır. Tıkladığınızda Program kısmını 

değiştirerek diğer programlardan ders seçimi yapabilirsiniz. 

 

ÖNEMLİ: Bu grubu açtığınızda ilk karşınıza program dersleri çıkacaktır. Program 

derslerinize ANADALİÇ – Program Dersleri kısmından kayıtlanınız. Aksi takdirde bu 

dersleri program dışı olarak görecektir. 

 

 BILAR- BİLİSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ:  

Senato Esası - Dersler ve Ders Yükü MADDE 33 SE - (1) Öğrenci,bilimsel araştırma 

teknikleri ve yayın etiği konularını içeren en az bir ders almak zorundadır.  

 

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri 4. yarıyıl sonuna kadar programında açılan 

bu  dersi alıp başarmak zorundadır. 

 

 SEMİNER- Seminer Dersleri: Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri 4. yarıyıl 

sonuna kadar programında açılan Seminer I ve Seminer II derslerini alıp başarmak 

zorundadır. 

 



ÖNEMLİ: Seminer I ve Seminer II derslerinden her hangi birini daha önce almamış 

iseniz bir dönemde ilk kez ikisini aynı anda alamazsınız. 

 

 UZMALN – Uzmanlık Alan Dersi: Tezli Yüksek Lisans programında tez konusu 

belirlendiği dönemden itibaren, Doktora programlarında Doktora Yeterlik Sınavından 

başarılı olduktan sonra takip eden ilk dönemden itibaren Uzmanlık Alan Dersine kayıt 

yaptırmak zorundadır. 

 

 

Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora 

Senato Esası - Dersler ve Ders Yükü MADDE 40 SE (2) Öğrenci, almak zorunda olduğu toplam 

kredili derslerin en az beş tanesini anabilim dalı tarafından açılan dersler arasından almak zorundadır. 

 

 

 

 ANADALİÇ – Program Dersleri: Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri öğrenimi boyunca (3 

yarıyıl içerisinde) tamamlaması gereken derslerin en az 5 tanesini bu gruptan almak 

zorundadır. 

 ANADALDIŞI – Program Dışı Dersler: Bu gruptan alacağınız dersler programınızdan 

tamamlamanız gereken en az 5 ders içerisinden sayılmayacaktır. Bu grup diğer 

programlardan ders almanızı sağlamaktadır. Tıkladığınızda Program kısmını 

değiştirerek diğer programlardan ders seçimi yapabilirsiniz. 

 

ÖNEMLİ: Bu grubu açtığınızda ilk karşınıza program dersleri çıkacaktır. Program 

derslerinize ANADALİÇ – Program Dersleri kısmından kayıtlanınız. Aksi takdirde 

sistem bu dersleri program dışı olarak görecektir. 

 Proje – Proje Dersleri: Programınızda açılan ve danışmanınız tarafından yürütülen 

proje dersine kayıtlanmanızı sağlar. 

 


