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T.C. 

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA DERS AÇMA VE SEÇMELİ DERS 

UYGULAMA YÖNERGESİ 

 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Üniversitemize bağlı Enstitü Müdürlüklerinde lisansüstü 

derslerinin açılmasına ilişkin esasları belirlemektir. 

 

Dayanak 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-

Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Yönergede geçen; 

a) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini, 

b) Üniversite Yönetim Kurulu: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yönetim 

Kurulunu, 

c) Senato: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunu, 

d) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü, 

e) Enstitü Kurulu: İlgili Enstitü Kurulunu, 

f) Enstitü Müdürlüğü: İlgili Enstitü Müdürlüğünü, 

g) Enstitü Yönetim Kurulu: İlgili Enstitü Yönetim Kurulunu, 

h) Anabilim Dalı Başkanlığı: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi enstitülerine bağlı 

anabilim dalı başkanlıklarını, 
i) Program: Anabilim dalı bünyesinde gerçekleştirilen ve lisansüstü diploması ile 

sonlanan eğitim-öğretim programını ifade eder. 

 

Ders açma, kayıt ve seçmeli ders uygulama esasları 

MADDE 4- (1) Lisansüstü programlarda her bir dönemde açılacak dersler ve bu derslerin 

hangi öğretim üyesi tarafından verileceği, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve ilgili 

enstitü kurulu kararı ile belirlenir. Enstitü kurulu kararını takiben, lisansüstü programlara ait zorunlu 

ve seçmeli derslerin tamamı, öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilgili anabilim dalı başkanlığı 

tarafından açılır. 

(2) Enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ders programları, anabilim dalı başkanlığı 

tarafından öğrenci bilgi sistemine ders kayıt haftasından önce işlenir. 

(3) İlgili yarıyılda açılan derslerin listesi ile haftalık ders programları, Enstitü internet 

sitesinde duyurulur. 

(4) Lisansüstü derslerde kontenjan belirlenmemesi esastır. Dersin öğretim elemanının talebi 

ve anabilim dalı başkanının uygun görüşü ile kontenjan belirlenmesi ya da dersi 3 (üç) öğrenciden 

daha az sayıda öğrencinin seçmesi durumunda dersin kapatılması yoluna gidilebilir. Enstitü 

Müdürlükleri, öğrenci bilgi sisteminde açılan dersleri, ders programını ve derslik bilgilerini ders 

kayıtlarından önce ilan eder. 

(5) Her program için sunulan kredili derslerin en az yarısı seçmeli olmak zorundadır. 

(6) Adı ve içeriği aynı olan seçmeli dersler farklı kodlarla, farklı lisansüstü programlarda, 

aynı öğretim üyesi tarafından aynı gün ve saatte verilmek koşuluyla açılabilir. 

 

 

 

 



 

 

(7)  Ders kataloglarında yer alan dersler güz ve bahar döneminde açılabilir. Aynı seçmeli ders 

iki dönem üst üste açılamaz. 

(8) Öğrenciler başarısız oldukları seçmeli dersi ileriki bir kayıt döneminde derse devam 

hükümlerine göre tekrar alabilir. 

(9) Bir lisansüstü programda kayıtlı olup, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine tabi olan 

öğrenciler için, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından sunulan yabancı dil hazırlık 

programı ders açma, ders programı, ders kayıtları ve sınavlara ait tüm süreçler Yabancı Diller 

Yüksekokuluna ait yabancı diller bölümü tarafından yapılır. Bu süreçlere ait tüm ilanlar, yabancı 

diller bölümü tarafından hazırlık sınıfı öğrencilerine akademik takvime uygun olarak yapılır. 

Türkçe hazırlık öğrencilerine ait ilgili süreçler ise, ASBÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezi tarafından bu yönergeye uygun olarak icra edilir.   

 

Çeşitli ve son hükümler 

MADDE 5- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri, 

Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 6- (1) Bu Yönerge, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosu tarafından kabul 

edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 7- (1) Bu Yönergeye ait hükümleri Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 

 

 

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararı 

Tarih Sayı 
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