
o Uzmanlık alanı notu: Başarılı/Başarısız
o Tez Çalışması notu: Gelişmekte olan / Yetersiz / Ancak tez savunması yapıldığı dönemde başarılı ise Başarılı

şeklinde not girişi yapılır.

YÜKSEK LİSANS 
KREDİLİ DERSLER UZMANLIK ALANI TEZ ÇALIŞMASI SEMİNER

Öğretim planında yer alan zorunlu
dersler seçilmelidir.

1. yarıyılda Min: 30 AKTS Max : 42
AKTS

2. yarıyılda Min: 30 AKTS Max : 42
AKTS

3. ve 4. yarıyılda başarısız olunan
dersler alınabilir. Zorunlu ve Seçmeli
derslerin hepsinden BAŞARILI olmak
gereklidir.

Seçmeli derslerden BAŞARISIZ
olunduğu takdirde aynı kredide yeni
bir ders veya aynı ders yeniden
alınabilir.

4.yarıyılda derslerini tamamlamayan
öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Öğrenci mezun
oluncaya kadar her
dönem seçmelidir.

Danışman Öğretim
üyesi haftalık ders
programına her hafta
için 2 saat
yerleştirmelidir
(Öğrenci sayısından
bağımsız).

Tez önerisi en geç 2. yarıyıl sonuna
kadar Etik Kurul Kararı alınmış tez
önerisi Enstitü’ye iletilmelidir.

Teze başladıktan sonra tez çalışması
dersi seçilebilir.

Bundan sonra da mezun olana kadar
uzmanlık alanı dersi ile birlikte her
yarıyıl seçilmelidir.

Teze başlamış (Tez önerisi YKK’da kabul
edilmiş) her bir öğrenci için Danışman
öğretim üyesi haftalık ders programına
haftada 1 saat dersi yerleştirmelidir.

Bahar yarıyılı dersi olup; danışman
öğretim üyesi tarafından verilmektedir.

Alınması ve başarılı olunması zorunlu
bir derstir.

Bahar yarıyılında alınamadığı takdirde
güz yarıyılında da açılabilir.

Daha önce seminer dersini almamış
veya alarak başarısız olmuş
öğrenci/öğrenciler için Danışman
öğretim üyesi her hafta 2 saat olacak
şekilde yerleştirmelidir (Öğrenci
sayısından bağımsız).



DOKTORA 
KREDİLİ DERSLER

(1-3. Yarıyıl)

(Toplam 90 AKTS=Uzmanlık 
alanı, Seminer, Etik, TİAK I ve 

TİAK II dersleri dahil)

UZMANLIK ALANI

(1-8. Yarıyıl)

(Toplam 12 AKTS)

TEZ ÇALIŞMASI

(Yeterlik ve tez önerisi savunması 
sonrası-8. yarıyıl)

(Toplam 150 AKTS)

SEMİNER (6400)

(3. Yarıyıl)

(3 AKTS)

TEZE İLİŞKİN 
ARAŞTIRMA 

KONULARI I (6200)

(1. Yarıyıl)

(8 AKTS)

TEZE İLİŞKİN 
ARAŞTIRMA 

KONULARI II (6300)

(2. Yarıyıl)

(10 AKTS)

Sağlık 
Bilimlerinde 

Etik II 
(SBE6078)

(1-2 veya 3. 
yarıyıl)

(3 AKTS)

1. Yarıyıl 

30 AKTS

(hesaplanırken 12 AKTS 
Uzmanlık Alanı dersi hariç 
tutulmalıdır.)

2. Yarıyıl

30 AKTS

(hesaplanırken 12 AKTS 
Uzmanlık Alanı dersi hariç 
tutulmalıdır.)

3. Yarıyıl

30 AKTS

(hesaplarken 12 AKTS 
Uzmanlık Alanı dersi dahil 
edilmelidir)

Enstitüye kayıtlanılan
dönem başından 
mezun oluncaya 
kadar her yarıyıl 
başında ders seçme 
döneminde seçilmeli.

(Sadece 3. yarıyılda 
kredisi eklenir ve 
AKTS’lere dahil olur.)

Danışman Öğretim 
üyesi haftalık ders 
programına her hafta 
için 3 saat dersi 
yerleştirmelidir 
(Öğrenci sayısından 
bağımsız).

Tez Çalışması dersi kodlanabilmesi 
için en geç 5. yarıyıl sonuna kadar 
yeterliğe girilmiş olmalı.

Yeterlikten başarılı olan 
öğrencinin 1 ay içinde tez izleme 
komitesi oluşturulur ve yeterlikten 
en geç 6 ay içinde tez önerisini 
komite önünde savunur. Tez 
önerisi form ve tutanaklarını 
Enstitüye teslim eden öğrenci 
“Tez Çalışması” dersine kayıtlanır. 

Teze başlamış (Tez önerisi YKK’da
kabul edilmiş) her bir öğrenci için 
Danışman öğretim üyesi haftalık 
ders programına haftada 1 saat 
dersi yerleştirmelidir.

3. yarıyılında 
seçilmesi gereken 
bir derstir.

Başarısız olunursa
4. yarıyılda da 
alınabilir.

Daha önce seminer 
dersini almamış 
veya alarak 
başarısız olmuş 
öğrenci/öğrenciler 
için Danışman 
öğretim üyesi her 
hafta 3 saat olacak 
şekilde 
yerleştirmelidir 
(Öğrenci sayısından 
bağımsız).

1. Yarıyılda 
seçilmesi gereken 
bir derstir. 

Ders seçiminde 
danışman öğretim 
üyesine ait 6200 
dersinin 
seçildiğinden emin 
olunmalı.

Haftalık ders 
programına her 
hafta için 3 saat 
yerleştirilmelidir.

2. Yarıyılda seçilmesi 
gereken bir derstir. 

Ders seçiminde 
danışman öğretim 
üyesine ait 6300 
dersinin seçildiğinden 
emin olunmalı.

Haftalık ders 
programına her hafta 
için 3 saat 
yerleştirilmelidir.

Ders dönemi 
içinde zorunlu 
olarak 
alınmalı.
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