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Ders, Sınav ve Seminer Programlarının Hazırlanması 

 
 

Taslak Ders Programının Hazırlanması 

Taslak ders programları Anabilim Dalı Başkanlığınca kullanılarak hazırlanır. Programda Enstitü 

Kurulu tarafından açılan tüm dersler ile ilgili öğretim üyelerinin tez saatleri ve varsa seminer dersleri 

gösterilir. Taslak ders programı Anabilim Dalı Başkanının onayından sonra ders yazılımları 

başlamadan öğretim üyelerine ve öğrencilere ilan edilir. 

Resmi Ders Programının Hazırlanması 

Resmi  ders  programları  interaktif  ortamda  akademisyen  onayının  kapatıldığı  tarihi  takiben 5  

gün içinde Anabilim Dalı Başkanlığınca oluşturulur. Resmi ders programı ders yazılım sonuçlarına 

göre açılma şartını sağlamayan ders, seminer ve tezlerin taslak ders programından çıkarılması veya 

ilave edilmesi ile oluşur. Bu programda tez saatleri öğrenci- danışman bazında gösterilir. Program 

Anabilim Dalı Başkanı ve Enstitü Müdürü onayından sonra ilgili öğretim üyelerine ve öğrencilere ilan 

edilir ve ek ders ücretlerinin ödenmesinde kullanılır. 

Ders Programlarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 

 
 Taslak ders programı Taslak Ders Programı formu kullanılarak hazırlanır. Tez saatleri 

öğrenci bazında tez programı formunda ayrıca gösterilir. 

 Programda dersler 08-12, 13-17 saatleri arasında hafta içinde yapılacak şekilde gösterilir. 

 Programda öğretim üyelerinin ve öğrencilerin ders saatleri ve derslikleri çakışmamalıdır. 

 Taslak ders planında yer alan kredili ders, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez öğrenci yazılım 

sonuçlarına göre açılmaları durumunda ders programında gösterilir. 

 Farklı programlarda ders, seminer ve tezi olan öğretim üyelerinin ders programları derslerin 

ait olduğu anabilim dalının ders programlarında gösterilmelidir. 

 Kredili derslerin haftalık saatleri ders planında yer alan saatleriyle, uzmanlık alan dersi 6 saat 

ve tez 1 saat olacak şekilde gösterilir. 

 Seminer dersine en az bir öğrencinin yazılmış olması kaydıyla iki saat olacak şekilde 

gösterilir. Bir öğretim üyesinin farklı programlarda seminer dersi olması halinde seminer dersi 

her iki programda da aynı saate ve yerde yapılacak şekilde gösterilir. 

 
Seminer Programının Hazırlanması 

 
 Seminer dersinde konu belirleme ve sunu yapılması ekte yer alan “Seminer Dersi Uygulama 

Esasları” çerçevesinde yapılır. Sunu programları en geç ilgili dönemin 11. haftası içinde 

Seminer Programı Formu kullanılarak, belirlenir. Seminer sunu sonuçları "Seminer 

Değerlendirme Formu" kullanılarak Enstitüye bildirilir. 

 
Sınav Programlarının Hazırlanması 

 
 Sınav programı “Sınav Programı Formu” kullanılarak hazırlanır. 

 Kredili derslerin ara sınav, final ve bütünleme sınav tarihleri ile uzmanlık alan derslerinin ara 

sınav tarihleri akademik takvime göre belirlenmelidir. 


