
H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin; 

6/2 maddesinde, 

“Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim/ana sanat dalı bütünlüğü esas alınır. 
Ancak, öğrencilerin değişik alanlarda da uzmanlaşmalarına olanak sağlanır”; 

30/1 maddesinde, 

“Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bir bilim veya sanat alanında, belirli bir bilgi ve 
beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilimsel araştırma ya da sanatsal bir çalışma yapmasını, bilgilere 
erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktadır”; 

30/3 maddesinde ise, 

“Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi dört krediden az olmamak koşuluyla, dersler, özel 
konular dersi ve tez ya da sanat çalışmasından oluşur. AKTS’ye göre ise toplam altmış krediden az 
olmamak koşuluyla ders ve altmış krediden az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel 
konular derslerinden oluşur” hükümleri bulunmaktadır. 

H.Ü. Senatosunun 31.12.2014 tarih ve 2014/441 sayılı kararı ile 2014-2015 Güz dönemi sonu itibariyle 
derslerini tamamlamamış öğrencilerin mezuniyetlerinde AKTS’nin geçerli sayılması karara 
bağlanmıştır. Senatonun 04.02.2015 tarih ve 2015/42 sayılı kararı gereği Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsündeki tüm lisansüstü programlarda AKTS uygulaması başlamıştır. 

Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı bünyesindeki “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” Yüksek Lisans 
ve Doktora programlarına, kendi lisans programı bulunmaması sebebiyle, Dil, Edebiyat, Filoloji, Dil 
Eğitimi, Mütercim-Tercümanlık, Çağdaş Türk Lehçeleri, Türk Halk Bilimi bölümlerinden mezunlar 
başvurabilmektedir. Yürütülen programların disiplinler arası nitelikte ve farklı lisans gruplarına dayalı 
olması sebebiyle tüm sistemde, Türkçenin yapısal özellikleri, Dil Öğretimi, Edebiyat ve Dilbilim 
alanlarından oluşan dersler bütünlük içerisinde tasarlanmıştır. Yüksek Lisans ve doktora 
programlarında bilimsel hazırlık uygulaması yerine tüm bu farklı alanlardan gelen öğrencilerimizin 
ihtiyaçlarına göre seçebilecekleri çok sayıda ders açılmıştır. Bu derslerden 3 tanesi zorunlu olup 
diğerleri seçmelidir. Zorunlu dersler her dönem açılmaktadır. 

Diğer Türkiyat Araştırmaları Yüksek Lisans programı da aynı şekilde disiplinler arası ve çok yönlüdür. 

Bu sebeple;  

1- Her iki Yüksek Lisans programı gereklilikleri ve yönetmelik hükümlerine dayalı olarak Yüksek Lisans 
öğrencilerimizin, program boyunca en az 10 ders almaları kuralı Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı 
Akademik Kurulunun 17.03.2015 tarih ve 2015/05-03 sayılı önerisi ve Enstitü Kurulunun 19.03.2015 
tarih ve 2015/03-02 sayılı kararı ile benimsenmiştir. Dolayısı ile lisansüstü programlarına ilk defa 
2014-2015 Öğretim yılı Bahar yarıyılında kayıt yaptıran tüm Yüksek Lisans öğrencilerimizin 
programdaki zorunlu dersler dahil, en az 10 ders almaları diploma için gereklidir. Bu derslerden 3 
tanesi, tez döneminde de alınabilir. 

2- Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun 31.12.2014 tarih ve 2014/441 sayılı kararı gereği; 

a- 2015 yılından itibaren tüm Yüksek Lisans ve Doktora programlarında mezuniyet için AKTS 
geçerlidir. Buna göre 2013 yılı Güz döneminde programa başlayan öğrencilerimizin “Doktora Yeterlik 
Sınavına Hazırlık” dersi öncesinde 90 AKTS’yi tamamlamış olmaları gerekmektedir. 

b- Doktora ders döneminde toplamda asgari 10 ders alınması gerekir. Bu derslerden en az 8’i doktora 
programından olmalıdır. 

c- Doktora programında zorunlu olan “Seminer” dersi her dönem açılacaktır. 

3- “Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık” dersini alan öğrenciler, tez konusu belirleme işlemini ve 
danışman tercihlerini dönem içerisinde yaparlar, tercihlerini yazılı olarak bildirirler. 



4- Doktora tez danışmanlarının belirlenmesinde, programda ders veren öğretim üyeleri önceliklidir. 
Zorunlu hallerde Üniversitemizin ilgili Anabilim Dalı öğretim üyeleri de danışman olarak atanabilir. 

5- Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun bir başka kararına göre; tüm yüksek lisans öğrencilerimizin, 
derslerini tamamlamış olma şartına bağlı olmaksızın, öğrenime başladıktan itibaren 2. yarıyılın 
sonunda Yüksek Lisans Tez Önerilerini Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Tez 
Önerilerinin hazırlanması esnasında ilgili ve/veya danışman öğretim üyesinden görüş ve onay 
alınmalıdır. 

6- Yüksek Lisans tez danışmanlıkları için 2. yarıyıl sonunda Anabilim Dalı Başkanlığına danışman tercih 
bildirimi yapılmalıdır. 

7- Tüm derslerde, öğretim üyelerinin görüşü ve talebi doğrultusunda Anabilim Dalı Başkanlığı öğrenci 
sayısına kota uygulaması getirebilir. 

8- Doktora-Yüksek Lisans programları, ilgili yönetmelik, Anabilim Dalı ve Enstitü Kurulu tarafından 
alınan kararlar çerçevesinde yürütülür. 

9- Tüm öğrenim, ders ve kredi işlemleri ile danışmanlık konuları Anabilim Dalı Başkanlığı üzerinden 
yürütülür. 


