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KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇME KAYDI İŞLEMLERİ
KAYIT YENİLEME
Lisansüstü öğrenciler, her yarıyılın başında kaydını yenilemek zorundadır.
Mazereti sebebiyle belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, mazeretli kayıt yenileme
süresi içinde mazeretini yazılı olarak Enstitü Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Mazereti, Enstitü
Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, mazeretli kayıt yenileme süresi bitimine kadar kaydını
yaptırabilir.
Ders ve tez dönemlerinde kayıt yenileme işlemlerini süresi içinde yaptırmayan ve mazereti Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin kaydı yapılmamış olur.
Kaydı yenilenmeyen öğrenci o yarıyıl için öğrencilik haklarından yararlandırılmaz. Öğrenci
belgesi alamaz, askerlik tehir işlemleri yapılmaz ve kayıt yenilemediği dönem öğrenim süresinden
sayılır.
Kayıt Yenileme Tarihi

: 31 Ocak - 04 Şubat 2018

Kayıt Yenileme İçin Gerekli Belgeler

: Öğrenci Bilgi Sisteminden alınan ders kayıt formu
Lisansüstü Öğrenim Katkı Payı Ücretinin ödenmesi

Lisansüstü Öğrenim Katkı Payı Ücreti Ödemesi Gereken Öğrenciler:
1- Enstitüye 5. yarıyılı ve sonrasında kayıt yaptırma durumunda olanlar
DERS KAYDI
Lisansüstü öğrenciler, 31 Ocak – 04 Şubat 2018 tarihleri arasında “Öğrenci Bilgi Sistemi”nden
ders kaydını yaptırmak zorundadır.
Ders kaydı için üniversitemiz web sayfasında yer alan öğrenci bilgi sisteminden giriş yapacaktır
(Şifre oluşturulurken baba adı büyük harfle girilmeli, boş karakter olmamalıdır ve şifre oluşturma ekranında
yer alan bilgilerin tamamı doldurulmalıdır).
Sisteme giriş yaptıktan sonra, açılan sayfa tam ekran yapılarak işlem gerçekleştirilmeye
başlanacaktır. Dersler seçildikten sonra, seçilen dersler ekle butonuna basılarak işlem aşaması tamamlanır.
Öğrencilerin danışmanlarının Tez Danışmanlığı ve Uzmanlık Alan Dersini birinci yarıyıldan itibaren seçim
yapmaları gerekmektedir. Seminer Dersi ikinci yarıyıldan itibaren alınır.
Bu aşamadan sonra dersleri veren öğretim üyeleri seçilerek dersler danışman onayına
gönderilecektir. Danışman tarafından onaylanmayan ders kayıtları geçersizdir. Bu sebeple
öğrencilerin kayıt süresi sonuna kadar mutlaka danışmanları ile iletişim halinde bulunmaları
gereklidir (Tez danışmanı henüz atanmamış olan öğrencilerin danışmanı ilgili Anabilim Dalı Başkanıdır).
31 Ocak – 04 Şubat 2018 tarihleri arasında Danışman onayı işlemi sonrası danışman tarafından
ders kayıt formunun 4 (dört) adet çıktısı alınarak hem öğrenci hem de danışman tarafından imzalanmalıdır.
İmzalı nüshalardan biri öğrencide kalmak suretiyle, bir form danışmanına, bir form Anabilim Dalına diğer
form ise Anabilim Dalı Başkanlığınca üst yazı ile Enstitü Müdürlüğümüze teslim edilmelidir.
Enstitüye 5. yarıyılı ve sonrasında ders kaydı yaptıracak öğrencilerimiz ödeyecekleri dönem harç
ücretinin tutarını (katkı payı/öğrenim ücreti) ders kayıt sistemine girdiklerinde görebilecekler ve 31 Ocak
- 04 Şubat 2018 tarihleri arasında, Ziraat Bankası şubelerine öğrenci numaraları ile ödeme yaptıktan sonra
ders kayıtlarını öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapabileceklerdir (Yapılan bu ödeme ile ilgili dekont,
Enstitü Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilmelidir).
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