
 

KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

     TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS (Ġ.Ö) 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 KAYIT VE ÖĞRENĠM ÜCRETĠ ÖDEME ĠġLEMLERĠNDE DĠKKAT 

EDĠLECEK HUSUSLAR 

2020-2021 güz döneminde ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler kayıt esnasında öğrenim 

ücretini yatırdıkları için herhangi bir ücret yatırmayacaklardır. Ders seçimlerinde; Bilimsel 

Araştırma ve Yayın Etiği + 5 ders alacaklardır. 

Bu  dönem itibariyle ikinci döneminde olan öğrencilerimiz 2.000 TL öğrenim ücreti 

yatıracaklardır.  Enstitümüz ile yapılan işbirliği protokol kapsamında olan öğrenciler öğrenim 

ücretini %50 indirimli (1.000 TL) olarak ödeyeceklerdir. Öğrenim ücretini yatırmayan 

öğrenciler kayıtları silinecektir. Ders seçimlerinde; Dönem Projesi + 5 ders alacaklardır. 

3. yarıyılında olan öğrenciler ise başarısız olup tekrar alacakları ders başına 300 TL, 

Dönem Projesi için 1000 TL ücret yatıracaklardır. Enstitümüz ile yapılan işbirliği protokol 

kapsamında olan öğrenciler öğrenim ücretini %50 indirimli (ders başı 150 TL, Dönem Projesi 

için 500 TL) olarak ödeyeceklerdir. Öğrenim ücretini yatırmamaları halinde kayıtları 

silinecektir. 

ÖNEMLĠ : Öğrenim ücretleri aşağıda belirtilen hesaba yatırılacaktır. Harç ücreti yatırmadan 

ders seçim işlemi yapılamayacak, yapılsa dahi ders seçimi iptal edilecektir.  

ÖNEMLĠ : Öğrenim ücretini eksik yatıran öğrenciler için “ öğrenim ücretini yatırmamış” 

gibi kabul edilerek haklarında işlem yapılacaktır. 

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


 

 

 

TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS ÖĞRENĠM ÜCRETĠ BANKA HESAP BĠLGĠLERĠ 

BANKA ADI         Ziraat Bankası 

ALICI ADI           Kırıkkale Üniversitesi Strateji Dairesi Başkanlığı 

ĠBAN NO              TR890001001717368283475055 

AÇIKLAMA          Sadece Öğrencinin adı soyadı yazılacak. 

 

Ders seçimi yaparken danışman öğretim üyeniz ile aşağıda belirtilen mezuniyet 

koşullarını dikkate almanız büyük önem arz etmektedir. 

MEZUNĠYET KOġULLARI 

 En az 10 ders (zorunlu dersler öncelikli olmak üzere), 

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

olmak  (10 dersten hariç olmak üzere), 

 Dönem Projesi, 

 En az 30 kredi, 

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

seçilebilecektir.) 

 

Tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim döneminde baĢarılar dileriz. 

 

 

 


