DOKTORA PROGRAMLARINDA DERS SEÇİM VE KAYIT
YENİLEME İŞLEMLERİ DUYURUSU
UYARI! 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Borcunuzun Bulunması Durumunda
Kayıt Yenileme Sistemine Giriş Yapamazsınız.
Örgün Öğrenci Sisteminden (ANASİS) Kontrol Ediniz!
1. https://www.anadolu.edu.tr/ogrenci-isleri/orgun-web-islemleri/kayit-yenileme-sistemi adresinden
kayıt yenileme linkine tıklayınız.
2. Gelen ekranda TC Kimlik Numaranız ve öğrenci işlerinden aldığınız şifre ile giriş yapın.
3. Açılan ekranda programınız ve almanız gereken dersleriniz görünecektir. DİKKAT: Lisans sonrası doktora
programı öğrencilerinin yüksek lisans dersleri görünmez. Bu öğrenciler önce yüksek lisans programlarını
üstteki linkten seçerek gelen derslerden yüksek lisans derslerini seçeceklerdir. Aynı alanda yüksek lisansını
tamamlayarak doktora programına kayıt yaptıran öğrenciler ise doktora derslerini almakla yükümlüdürler.
Lisans sonrası doktora öğrencileri bilimsel hazırlık programından ders almıyorlarsa yüksek lisans ve
doktora programında belirtilen zorunlu ve seçmeli toplam krediyi tamamlamakla yükümlüdürler.
4. https://sosbilens.anadolu.edu.tr/wp-content/uploads/2019/09/katalogyeni.pdf adresinden Enstitümüz
kataloğuna ulaşıp almanız gereken dersleri görebilirsiniz.
Şayet yüksek lisans programına aynı alandan geldiyseniz ve BİLİMSEL HAZIRLIK dersi
almayacaksanız ilgili yarı yıl için katalogda önerilen zorunlu ve seçmeli dersleri almanız, bu dönem
derslerini tamamlamanız için yeterli olacaktır.
•

NOT: Ders transferi talebinde bulunan öğrenciler ve yatay geçiş ile kayıt yaptıracak
öğrencilerin ders seçim işlemi yapmadan önce, Enstitü Müdürlüğümüze ulaşarak
transferi sağlanmış ders/dersler bilgisini öğrenmeleri gerekmektedir.

5. Bilimsel hazırlık programı uygulanacak öğrenci listesine https://sosbilens.anadolu.edu.tr/ linkinden
ulaşabilirsiniz
• Bilimsel Hazırlık Programından ders alacak öğrencilerin dersleri, Enstitü
Müdürlüğü tarafından otomatik olarak yüklenecektir.
• Bilimsel hazırlık programı öğrencileri, bilimsel hazırlık dersleri ile birlikte
bölümün zorunlu derslerini alamazlar. Bu öğrenciler en fazla iki (2) seçmeli ders
alabilir
6. SBF601 “SOSYAL BİLİM FELSEFESİ” DERSİ KALDIRILMIŞ OLUP BU DERSTEN KALAN YA DA
ALMAYAN ÖĞRENCİLER ARY620 “ARAŞTIRMA TASARIMI VE RAPORLAMASI” DERSİNİ
ALACAKLARDIR. ARY614 “NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ” VE ARY615 “NİCEL ARAŞTIRMA
YÖNTEMLERİ”DERSLERİ KENDİ PROGRAMLARINDA ZORUNLU OLMAYAN ÖĞRENCİLER BU
DERSLERDEN HERHANGİ BİRİNİ ALMAK ZORUNDA DEĞİLLERDİR. ANCAK BELİRTİLEN
DERSLERDEN KALAN ÖĞRENCİLER TEKRAR İLGİLİ DERSLERİ ALMAK ZORUNDADIR.
7. YÜKSEK LİSANS SONRASI DOKTORA PROGRAMINA KAYITLI ÖĞRENCİ, DAHA ÖNCE BİLİM
ETİĞİ VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ DERSİNİ ALMAMIŞ İSE YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDA
AÇILMIŞ OLAN SOB510 BİLİM ETİĞİ VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ DERSİNİ ALMALARI
GEREKMEKTEDİR. AKSİ TAKTİRDE MEZUN OLAMAZ!
UYARI : UZAKTAN EĞİTİM DOKTORA-SPOR YÖNETİMİ VE REKREASYON DOKTORAİNGİLİZCE
İŞLETME
DOKTORA-İLETİŞİM
TASARIMI
VE
YÖNETİMİ
DOKTORA
PROGRAMLARINDA “ARY620 ARAŞTIRMA TASARIMI VE RAPORLAMASI” DERSİNİN ALINMASI
ZORUNLU DEĞİLDİR. BU PROGRAMLARDA “SBF601 SOSYAL BİLİM FELSEFESİ “DERSİNDEN
KALAN ÖĞRENCİLER BU DERS YERİNE HERHANGİ BİR SEÇMELİ DERS ALABİLİRLER.

8. Daha önceki dönemlerde danışman ataması yapılan ve tez dersini almaya başlayan öğrenciler almadıkları
ders/dersler, tekrara kaldıkları ders/derslerle birlikte danışmanları adına açılan tez dersi grubunu seçer.
Uzmanlık alan dersleri DYS Doktora Yeterlik Sınavını tamamlayıp doktora tez önerisi kabul edildikten
sonraki dönemde alınacaktır.

9. Kendilerine ilk defa tez danışmanı atanan öğrenciler ve/veya tez dersini hiç almamış öğrenciler ise ders
aşamasını tamamladıktan sonra doktora yeterlik sınavına girmek istedikleri dönemin başında (Yüksek
lisanstan sonra doktora programına kayıtlı olan öğrenciler 5. yarıyıl, Lisanstan sonra doktora programına
kayıtlı olan öğrenciler ise 7. yayırıl sonuna kadar) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan DYS000
Yeterlik Sınavı dersini almak ve bu dönemin sonunda sınava girmek zorundadır. İlgili dönemde açılan ve
DYS000 Yeterlik Sınavı dersini seçtiği halde yeterlik sınavına girmeyen ve/veya sınava girerek başarısız
olan öğrenciye YZ notu verilir. Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereği üst
üste iki kez YZ notu alan öğrencilerin kayıtları silinir.
10. Doktora derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler Doktora Yeterlik Sınavı için yukarıda belirtilen azami
sürelerde, sınava girecekleri döneme kadar DYS000-0 Yeterlik Sınavına Hazırlık dersini seçmeleri
gerekmektedir.
11. Seçimini tamamlayanlar DERSLERİMİ SEÇMEYİ TAMAMLADIM butonunu tıklayarak kayıt onayı
verirler.
12. Öğrenci ders seçimini tamamladıktan sonra danışman kayıt onayı verir ve ders seçimi tamamlanır.
13. Ders seçimini tamamlayarak onay veren öğrenciler seçimleri üzerinde değişikliği ancak danışmanlarının
onayı kaldırmaları ile yapabilirler.
14. Lütfen ders seçiminizi yaptıktan sonra danışmanınızın kaydınızı onaylayıp onaylamadığını kontrol edin. Bu
işlem için ayrıca telefonla ya da başka yollarla danışmana ya da enstitüye ulaşmanıza gerek yoktur.
Danışmanınız kaydınızı kayıt haftası sonuna kadar onaylayabilir.
15. UYARI !!!
• Tez ve Uzmanlık Alan dersi almanız gerektiği dönemde, size atanmış olan
danışmanınızın adına açılmış tez ve Uzmanlık Alan dersini seçmiş olmanız gerekir,
kontrol ediniz!
• Doktora öğrencileri, Tez ve Uzmanlık alan dersini, Doktora Tez Önerisini jüri önünde
savunup başarılı olduğu taktirde bir sonraki dönemde alabilirler.

