
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 

DERS SEÇİM PRENSİPLERİ 

A- Yüksek Lisans Ders Seçim Prensipleri 

1- Programın tamamında 10 ders alınmış olmalıdır. 

2- Bu derslerden güz döneminde açılan “TAE 601 Türkiyat Araştırmalarına Giriş I” ve 

“TAE 605 Türkiyat Araştırmalarında Yöntem, Teknik ve Araştırma Etiği” dersleri ile 

bahar döneminde ise “TAE 602 Türkiyat Araştırmalarına Giriş II” ve “TAE 606 

Türkiyat Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Semineri” dersleri zorunludur. İlk iki 

yarıyılda bu zorunlu derslerin alınması gerekir. 

3- “TAE 603 Türkiyat Araştırmaları Metodolojisi I” ve “TAE 604 Türkiyat Araştırmaları 

Metodolojisi II” dersleri 9’ar AKTS olduğundan her dönem için istenen 30 AKTS’yi 

tamamlamak amacıyla bu iki ders dolaylı olarak “zorunlu” statüde sayılır. 

4- Öğrenci ilk iki dönemde dönem başı dörder dersten fazla alamaz. 

5- Öğrenci, ikinci yarıyılın sonunda “Tez Önerisi” vermekle mükelleftir. 

6- Tez dönemine geçen öğrencinin iki ders daha alması gerekir (mümkünse bunlar 

danışmanı tarafından verilen dersler olmalıdır). 

7- Öğrenci, bu şekilde 10 dersi üç döneme dağılmış olarak alır, son dönemde de daha çok 

teze yönelir. 

8- Çalışacağı tez alanına göre öğrenci, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri arasından 

bölüm farkı olmaksızın danışman tercihi yapabilir. 

B- Doktora Ders Seçim Prensipleri 

1- Doktora programında öğrenci, ders döneminde en az 10 ders almış olmalıdır. Bunlardan 

biri yüksek lisans derslerinden “TAE 605 Türkiyat Araştırmalarında Yöntem, Teknik 

ve Araştırma Etiği” dersi olması zorunludur. 

2- Doktora derslerinin her biri 10 AKTS olduğu için her dönem bu derslerinden en fazla 3 

tane alınabilir (30 AKTS’yi aşmamak için). 

3- Doktorada en fazla iki ders yüksek lisans derslerinden alınabilir. Bu durumda kredi 

hesaplamasına dikkat edilmelidir. Zira yüksek lisans dersleri genelde 7 AKTS (TAE 

603 ve TAE 604 Türkiyat Araştırmaları Metodolojisi dersleri 9’ar kredi) olduğundan 

yeterlik öncesinde eksik AKTS durumu ile karşılaşma riskini telafi için kredi 

hesaplaması buna göre yapılmalıdır. 

4- Öğrencinin, dördüncü dönemde “TAE 799 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık” dersini 

alabilmesi için üçüncü yarıyılın sonunda 90 AKTS’yi 8 doktora + 2 yüksek lisans dersi 

veya 9 doktora + 1 yüksek lisans dersi üzerinden tamamlamış olması gerekmektedir. 

5- Danışman öğretim üyesi tercihi ilk dönemin sonunda belirginleşmelidir.  Aksi durumda, 

değişiklik talebi en son Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık dersi döneminde 

yapılmalıdır. 


