
KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

DOKTORA PROGRAMI DERS SEÇĠM ĠġLEMLERĠ 

 

Değerli Öğrencimiz; 

 

2020-2021 Eğitim öğretim yılı güz döneminde; 28 Eylül -02 Ekim 2020 tarihleri 

arasında aşağıda belirtilen hususları dikkate alarak  ders seçim işlemini yapmanız ve ders 

kaydınızın onaylandığına dair otomasyon sisteminden kontrolünü sağlamanız gerekmektedir. 

Yönetmeliğimiz / yönergemizde yapılan değişiklikler ve öğrencilerimizi daha önceki 

ders kayıt işlemlerindeki yaptığı hatalar göz önüne alınarak hazırlanan aşağıdaki 

açıklamaların tamamını mutlaka okumanız lehinize olacaktır.  

 Öğrenci ders kayıt işlemleri http://ogrenciportal.kku.edu.tr/ üzerinden yapılacaktır. 

Yeni kayıt yapan öğrencilerimizin şifresi T.C.Kimlik Numarasının ilk beş hanesidir. 

 

DERS DÖNEMĠNDE BULUNAN ÖĞRENCĠLERĠNĠN  

DERS KAYIT ĠġLEMLERĠNDE DĠKKAT EDECEĞĠ HUSUSLAR 

 

Bilindiği üzere ders dönemi en az 2 yarıyıl, en fazla 4 yarıyıldır. Ders döneminde 

bulunan doktora öğrencilerimiz aşağıda bulunan zorunlulukları yerine getirmek zorundadır.  

Ders seçimi yaparken danışman öğretim üyeniz ile ders dönemi zorunluluklarına azami dikkat 

göstermeniz dönem ve hak kaybına uğramamanız adına büyük önem arz etmektedir. 

Bu dönem ilk defa kayıt yapan öğrencilerimiz “ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği ve 

3 ders” olmak üzere en fazla 30 AKTS’lik ders  seçimi yapacaklardır. 

İkinci veya daha fazla ders döneminde olan öğrencilerimiz aşağıdaki zorunluluklarına 

göre en fazla 30 AKTS’lik ders seçimi yapacaktır. 

Ders Dönemi Zorunlulukları 

 En az 7 ders (zorunlu dersler öncelikli olmak üzere) 

 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren bir dersi almak/başarılı 

olmak  (7 dersten hariç olmak üzere) 

 Seminer  

 En az 21 kredi 

 En az 60 AKTS (Bir  dönem içinde en fazla  30 AKTS’lik ders 

seçilebilecektir.)   

 

http://ogrenciportal.kku.edu.tr/


 

Başka anabilim dalından ders seçimi yapmak isteyen öğrencilerimiz danışman onayı ile 

öğrenimi boyunca en fazla iki ders alabilir. Ders seçimi yapmak için aşağıdaki linkteki 

dilekçeyi doldurup danışman öğretim üyesi aracılığı ile anabilim dalı başkanlığına 

ulaştırmaları gerekmektedir. 

BAŞKA ANABİLİM DALINDAN DERS ALMA DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ 

 

ÖNEMLĠ NOT: Bu zorunluluklar yerine getirilmeden öğrenci; Yeterlilik sınavı aşamasına 

geçemez ve 4 (dört) yarıyıl içinde Ģartları sağlayamayan öğrencinin kaydı silinir. 

 

DOKTORA YETERLĠLĠK SINAVI DÖNEMĠNDE OLAN ÖĞRENCĠLERĠN 

DERS KAYIT ĠġLEMLERĠNDE DĠKKAT EDECEĞĠ HUSUSLAR : 

 

Yukarıda belirtilen Ders dönemi zorunluluklarını tamamlayan doktora öğrencilerimiz 

danışman öğretim üyesinin onayı ile 2020-2021 güz dönemi ders seçiminde sadece  “ Doktora 

Yeterlilik Sınav Çalışması “ dersini seçecektir. Bu dersi seçmeyen öğrenci öğrencilerimiz 

yeterlilik sınavına giremeyecektir.  

Ders dönemi zorunluluklarını tamamlamadığı halde bu derse kayıt yaptıran öğrencinin 

ders seçimi geçersiz sayılacaktır. Yeterlilik sınavına girse dahi sınavı iptal edilecektir. 

Doktora Yeterlilik Sınavı aşamasına kayıt yaptıran öğrencilerimiz  07 Kasım 2020 - 07 

Ocak 2021 tarihleri arasında yeterlilik sınavına girmek zorundadır.  

Doktora Yeterlilik Sınavına en geç 5. yarıyılda girilmek zorundadır. 5. Yarıyılda 

doktora yeterlilik sınavına girmeyen veya başarısız olan öğrenciler bir sonraki yarıyılda 

sınava girmek ve başarılı olmak zorundadır. Aksi halde kayıtları silinecektir. 

 

TEZ ÖNERĠSĠ SINAV DÖNEMĠNDE OLAN ÖĞRENCĠLERĠN  

DERS KAYIT ĠġLEMLERĠNDE DĠKKAT EDECEĞĠ HUSUSLAR : 

 

Doktora yeterlilik sınavından başarılı olan doktora öğrencilerimiz ders seçiminde 

sadece“ Tez Önerisi Savunma Sınavı Çalışması” nı seçeceklerdir. 

Tez Önerisi Sınav Çalışmasına kayıt yaptıran öğrenci  07 Kasım 2020 - 07 Ocak 2021 

tarihleri arasında tez önerisi savunma  sınavına girmek zorundadır. 

Dönem içinde tez öneri savunma sınavına girmeyen veya başarısız olan öğrenci aynı 

danışman öğretim üyesi ile 3 ay içinde, danışman öğretim üyesi değişikliği halinde 6 ay içinde 

tez öneri savunma sınavına girmek zorundadır. Aksi halde kayıtları silinir. 

 

 

http://panel.kku.edu.tr/Content/sbe/fomlar/DIŞARIDAN%20DERS%20ALMA%20DİLEKÇESİ.docx


 

TEZ DÖNEMĠNDE OLAN ÖĞRENCĠLERĠN   

DERS KAYIT ĠġLEMLERĠNDE DĠKKAT EDECEĞĠ HUSUSLAR : 

 

Tez Öneri Savunma sınavını geçmiş doktora öğrencilerimiz bu dönem ders seçiminde 

danışman öğretim üyesi adına açılan “ Özel uzmanlık Konuları” dersine kayıt 

yaptıracaklardır. 

Tez dönemi öğrencileri danışman öğretim üyesi adına açılan “ Özel uzmanlık 

Konuları” dersine kayıt yaptırmak ve mezun olabilmek için en az 4 kez “ Özel Uzmanlık 

Konuları” dersini almak ve başarılı olmak zorundadır. 

Tez dönemi öğrencileri bu aşamada bulundukları süre boyunca (mezun oluncaya 

kadar) Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arası tez izleme komitesine ara rapor vermek 

zorundadır. İki defa üst üste veya aralıklarla üç defa ara rapor sunmayan öğrencinin kaydı 

silinecektir. 

ÇOK ÖNEMLĠ :  Doktora öğrencilerimizin   tez savunma sınavına girebilmesi ; tez konusu 

ile ilgili en az bir adet bilimsel makalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde 

yayımlanmıĢ veya yayımlanmak üzere kesin kabul edilmiĢ olması “ olması gerekmektedir.  

Makale yayım konusunda mutlaka danışman öğretim üyeniz ile iletişime geçiniz. Makale 

yayın şartını sağlamayan öğrenci tez savunma sınavına giremez ve azami süre sonunda kaydı 

silinir. 

ÇOK ÖNEMLĠ : Bu dönem tez savunma sınavına girmek isteyen öğrenciler; tez taslaklarını 

ve tez konusu ile ilgili yayımlanmış makalelerini danışman öğretim üyelerine en az bir ay 

önceden teslim ederek, 14  Aralık 2020 -15 Ocak 2021 tarihleri arasında tez savunma sınavına 

girmeleri gerekmektedir.  

 

ÇOK ÖNEMLĠ : Tez savunma sınavı sonrası “DÜZELTME”  alan öğrencilerimiz öğrenim 

ücreti ödemek  ve ders kaydı yaptırmak zorundadır. Bu aşamada olan öğrencilerimiz. 

danışman öğretim üyeleri adına açılacak “ Özel Uzmanlık Konuları “ nı dersini  seçeceklerdir.  

 

Yeni eğitim öğretim döneminde tüm öğrencilerimize baĢarılar dileriz. 

 

 

 


