DERS KAYDI YAPACAK DEĞERLİ ÖĞRENCİLERİMİZ AŞAĞIDAKİ METNİ LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ!

Öğrencilerimizin ders kayıtlarını yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir:
1- Enstitümüze kayıtlı her lisansüstü öğrenci hangi aşamada olursa olsun her dönem ders kaydı yaptırmak zorundadır.
2. Ders kayıt işlemleri ve ders kayıt onayları yukarıda verilen tarihler arasında yapılmalıdır. Aksi talepler sistem kapandığı için kabul
edilmeyecektir.
Ders kaydıyla ilgili bütün işlemler (ders saydırma, ders ekleme, çıkarma, eş değer ders talebinde bulunma, ders onayı vb) yarıyılın ilk
haftasının sonuna kadar veya mazeretli kayıt onayları (mazeretli ders kayıtları, mazereti ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilenler için
yapılır.) yarıyılın ikinci haftası sonuna kadar yapılır.
3. Öğrenciler, bütün bilim dallarına yönelik olarak "Bilim, Eğitim ve Etik" dersi ve varsa ana bilim dalları tarafından belirlenen diğer zorunlu
dersleri öncelikle almalıdır. Enstitümüze bağlı ana bilim dallarında hâlihazırda Uzmanlık Alan Dersi’nin haricinde yüksek lisans ve doktora
programlarında okutulan ZORUNLU DERSLER şunlardır:
Dersin Kodu Adı
Dönemi Kredisi
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Yüksek Lisans
TDE567
Bilim, Eğitim ve Etik
Güz
3
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Doktora
TDE743
Dil ve Edebiyat Tarihi
Güz
3
TDE742
Metin İncelemesi
Bahar
3
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı / Yüksek Lisans
CTE539
Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Ses ve Şekil Bilgisi
Güz
3
CTE571
Bilim, Eğitim ve Etik
Güz
3
CTE538
Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Cümle ve Metin Bilgisi
Bahar
3
Tarih Ana Bilim Dalı / Yüksek Lisans
TAR561
Bilim, Eğitim ve Etik
Güz
3
TAR554
Tarih Yazım Yöntemleri
Bahar
3
Tarih Ana Bilim Dalı / Doktora
TAR771
Genel Tarih Kaynak Bilgisi
Güz
3
TAR770
Belge Okuma ve Değerlendirme
Bahar
3
4. Her lisansüstü öğrenci daha önceden alıp da başarısız olduğu dersi yeniden alıp başarmak mecburiyetindedir. Başarısız olunan dersin iki yarıyıl
üst üste açılmamış olması hâlinde o dersin yerine danışmanın başvurusu, ana bilim dalının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla eş değer
başka bir ders alınabilir.
5. Ders dönemini tamamlayan;
 Ancak henüz tez önerisi vermemiş yüksek lisans öğrencileri; Uzmanlık Alan Dersi ve Yüksek Lisans Tez Önerisi;
 Tez önerisi vermiş olan yüksek lisans öğrencileri; Uzmanlık Alan Dersi ve Yüksek Lisans Tezi derslerini;
 Yeterlik aşamasını geçen, ancak tez önerisi vermeyen doktora öğrencileri; Uzmanlık Alan Dersi ve Doktora Tez Önerisi’ni;
 Tez önerileri kabul edilen ve tez aşamasına geçen doktora öğrencileri ise; Uzmanlık Alan Dersi ve Doktora Tezi derslerini alacaklardır.
6. 2016-2017 güz yarıyılı ve sonrası kayıtlı doktora öğrencileri Seminer (DR) dersini doktora ders dönemi içinde bir kere almak ve başarmak
zorundadır.
7. 2016-2017 Güz Yarıyılı ve sonrası kayıtlı lisansüstü öğrenciler 21 kredi derse ilaveten Seminer dersini almak ve başarmak zorundadır. -Yüksek lisansta
4 yarıyıl sonunda Seminer vermeyen öğrencinin Yönetmelik gereği kaydı silinir.
- Doktora öğrencileri ise Seminerlerini vermeden Doktora Yeterlik Sınavı’na giremezler.
8. Yüksek Lisans öğrencileri için toplam azami süre 2+1 yıl olup, 4. yarıyıl sonunda ders/seminerde başarılı olamayan öğrencinin Yönetmelik gereği
Enstitü ile ilişiği kesilir.
9. Doktorada azami süre tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4+2 (lisans derecesiyle kabul edilenler için 5+2) yıldır. Yüksek lisans
derecesi ile doktoraya kabul edilen öğrenci 4 yarıyıl sonunda (lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için 6 yarıyıl sonunda) derslerini başarı ile
tamamlamak zorunda olup en geç 5. Yarıyılda (lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler en geç 7. yarıyılda) yeterlik sınavına girmek zorundadır. 2
defa yeterlik sınavında başarısız olan veya yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği Yönetmelik gereği kesilir.
10. Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrencinin 1 ay içerisinde Tez İzleme Komitesi (TİK) oluşturulur, 6 ay içerisinde de öğrenci bu
komiteye Tez önerisi sunar. Tez önerisini bu sürede sunmayan veya önerisi 2 defa reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği Yönetmelik gereği kesilir.
11. Doktorada tez ara raporları 6 ayda bir komiteye sunulur. Tez Ara Raporu, Tez İzleme Komitesi tarafından üst üste 2 defa ya da aralıklı olarak 3
defa başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği Yönetmelik gereği kesilir (Döneminde sunulmayan Tez Önerisi/Ara Rapor başarısız kabul edilir).
12. Ortak Yüksek Lisans Programı ve Özel Öğrenci statüsünde kayıt yaptıracak olan öğrencilerin ders kayıt işlemleri de yukarıda belirtilen takvime
göre yapılacaktır.

