
             

 
 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEMİZ LİSANSÜSTÜ 

PROGRAMLARINDAN DERS ALABİLMELERİNE İLİŞKİN ESASLAR VE  

YAPILACAK İŞLEMLER 

(2017 – 2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı) 

 

 

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 01.10.2002 tarih ve 22167 sayılı yazısı ile bildirilen Yürütme 

Kurulu’nun 16.09.2002 tarihli kararı, Üniversitemiz Senatosu’nun 30.01.2003 tarih ve 2003/2 sayılı 

toplantısında alınan kararı üzerine; 

 

Lisansüstü programlardan ders alabilme kuralları: 

 

1. Lisansüstü programlarda açılan derslere kaydolmak isteyen lisans programı öğrencisinin, lisans 

programında sorumlu olduğu öğretim planında yer alan derslerin en az kredi olarak %80’inden ve en 

az 3.3 ağırlıklı genel not ortalaması ile başarılı olması gereklidir. 

2. Lisansüstü programlardan öğrenimi süresince en çok 3 ders alınabilir. 

3. Öğrencinin, yukarıdaki şartları sağladığını gösteren ve en son öğretim dönemi derslerini de içeren bir 

onaylı not belgesini dilekçesine ekleyerek en geç ilgili yarıyıla ilişkin kayıt yenileme dönemine kadar 

bölüm başkanlığına başvuru yapması gereklidir. Ders/lere kabul edilip edilmeyeceğine enstitü 

yönetim kurulunca karar verilir. 

4. Lisansüstü programlardan aldığı dersleri, ilgili anabilim dalı (bölüm) başkanlığının önerisi ve enstitü 

yönetim kurulunun onayı ile yüksek lisans eğitimindeki ders yüküne saydırabilir; lisans ders yüküne 

saydıramaz. 

5. Çift anadal öğrencileri, ayrıca lisansüstü dersi alamaz. 

6. Lisans programında izinli sayılan öğrenci, izinli sayıldığı süre içerisinde lisansüstü derslere 

kaydolamaz. 

 

 

Katkı Payı Ödeme: 01-08 Şubat 2018  

 

Başvuru: 02-13 Şubat 2018 

 

Başvuru Yeri: İlgili Bölüm Başkanlığı 

 

Kapanan Derslerin Tespiti ve İlan Edilmesi: 09 Şubat 2018 

 

Kapatılan Dersin Yerine Yeni Ders Seçimi: 12-13 Şubat 2018 

 

 

Kayıt için yapılacaklar: 

 

1. 2017 – 2018 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında Bölümlerce açılması istenen lisansüstü dersler, 

dersi açan Bölümlerin web sitelerinde ilan edilmektedir. 

 

2. Almak istediğiniz dersin açılıp açılmadığını (ilgili Bölüm tarafından karar verilmektedir) 

Bölümlerden öğrenebilirsiniz. 

 

3. Lisans öğrencilerimiz, Lisansüstü programlardan ders almak istediklerinde; 2017-2018 Eğitim 

Öğretim yılı Bahar Yarıyılında Özel/Misafir Öğrenci Statüsündekilere uygun şekilde ek ödeme 

yapmaları gerekmektedir. Ek ödeme bilgilerine http://www.ogi.yildiz.edu.tr adresinde sol menüde 

yer alan “Öğrenci Katkı Payları(Öğrenim Ücreti)” başlığı altından ulaşılabilir. 

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/

