
 

               SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 

DERS SEÇİM ve HARÇ ÖDEME İŞLEMLERİ 

 

Değerli Öğrencilerimiz; 

2021-2022 Eğitim öğretim yılı güz döneminde; 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında 

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

onaylandığına dair otomasyon sisteminden kontrolünü sağlamanız gerekmektedir. 

 

A. DERS KAYIT İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 Birinci yarıyılında olan öğrenciler ders seçimlerinde; Bilimsel Araştırma ve Yayın 

Etiği + 5 ders alacaklardır. 

İkinci yarıyılında olan öğrenciler ders seçimlerinde; Dönem Projesi + 5 ders 

alacaklardır. 

3. yarıyılında olan öğrenciler ise başarısız oldukları dersleri tekrar seçeceklerdir.   

Ders seçimi yaparken danışman öğretim üyeniz ile aşağıda belirtilen mezuniyet 

koşullarını* dikkate almanız büyük önem arz etmektedir. 

*Mezuniyet Koşulları 

 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.) 

 

B. DERS MUAFİYET İŞLEMLERİ 

2021-2022 eğitim öğretim yılı güz döneminde lisansüstü eğitim alamaya hak kazanan 

adaylar “daha önce almış oldukları lisansüstü dersler”den muaf/ders saydırma talepleri 

için   27 Eylül -08 Ekim 2021 tarihleri arasında Enstitümüze dilekçe ile (transkript ve ders 

içerikleri ile birlikte) başvuru yapmaları gerekmektedir. Dilekçenizi öğrenci bilgilerinizi 



(adınızı, soyadınızı, programınızı) belirterek sbe@kku.edu.tr adresine gönderebilirsiniz. 

Bu tarihlerden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Dilekçe örneğini aşağıdaki 

linkten edinebilirsiniz. 

DERS MUAFİYET DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

 

C. ONLİNE BELGE ALMA İŞLEMLERİ 

Enstitümüze gelmeden öğrenci otomasyon sisteminden online belge (Öğrenci 

Belgesi,Transkript Belgesi) hizmeti alabilirsiniz. E-imzalı olarak verdiğimiz bu belgeleri her 

türlü resmi/özel başvuru işlemlerinizde kullanabilirsiniz. Online belge alma hakkında detaylı 

bilgi aşağıdaki linkte mevcuttur. 

ONLİNE ÖĞRENCİ BELGESİ,TRANSKRİPT BELGESİ ALMA İŞLEMLERİ İÇİN 

TIKLAYINIZ. 

 

D. ORCİD YAZAR KİMLİĞİ ALMA İŞLEMLERİ 

Bu dönem yeni kayıt hakkı kazanmış adaylarımız ORCİD yazar kimlik numarası 

alması gerekmektedir. YÖK Yürütme Kurulu, 13.05.2020 tarihli toplantısı ile; lisansüstü 

öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID)* 

numarası kullanmalarının zorunlu tutulması kararlaştırmıştır. Bu kapsamda tüm lisansüstü 

öğrencilerimizin ORCİD ID numarası alması gerekmektedir. Kayıt linki ve detaylı 

bilgilendirme aşağıda sunulmuştur. 

ORCİD KİMLİK NO ALMA İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

 

Tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim döneminde başarılar dileriz.  

Üniversitemizde sanal tur için TIKLAYINIZ. 
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