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2017-2018 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI BAHAR YY. 

DERS/TEZ KAYIT ve HARÇ ÖDEME İŞLEMLERİ 

 

 

 

İŞLEM ADI 

 

AÇIKLAMALAR 

 

Ders Kayıt/ Harç Ödeme 

Tarihleri 
15-23 Şubat 2018 

 

Harç Yatırılacak Banka 
Ziraat Bankası (ATM /İnternet Bankacılığı) 

Harç Ücreti 

- Yabancı Uyruklu   : 519 TL 

- T.C. Uyruklu         : 129 TL (Azami süreler içinde olan T.C uyruklu 

öğrenciler harç ücreti ödemeyecektir.) 

 

 

Harç yükümlüsü iseniz harç ücretini yatırmadan ders kayıt ekranınız aktif 

olmayacaktır. Harç ücretini yatırdıktan sonra ; 

➢ “Ders Kayıt” sekmesine tıklayınız 

➢ “Müfredat Dışı Dersler ” kısmından derslerinizi seçiniz. 

➢ Derslerin sol başında yer alan “ekle” simgesine tıklayarak işleminizi 

onaylayınız. 

➢ Danışman hoca/Anabilim Dalı Başkanı ile görüşerek ders kaydınızı 

onaylattırınız. 

  

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN DERS KAYDINDA DİKKAT 

EDECEĞİ HUSUSLAR 

1. Ders Dönemi olan öğrenciler müfredatta tanımlı olan zorunlu dersleri almak/başarı ile 

tamamlamak zorunda olup; ders seçiminde bu husus dikkate alınmalıdır. 

2. Ders döneminde olan 2016 güz ve daha önce kayıtlı olan öğrenciler için  bu dönem 

(2017-2018 eğitim-öğretim  Bahar yy) son dönem olup yarıyıl sonunda ders/kredi 

zorunluluklarını sağlayamayan veya ders kaydı yaptırmayan öğrencilerin kaydı 

silinecektir.  

3. 7 ders + seminer + 21 kredi ve müfredattaki zorunlu dersleri almamış öğrenciler tez 



dönemine geçemez. Tez dönemine kayıt yaptırsa dahi seçimi iptal edilecektir. 

4. Tez dönemindeki öğrencilerin tamamı “Özel Uzmanlık Konuları” dersine kayıt 

yaptırmak zorundadır. 2016-2017 Güz yy baz alınarak iki dönem üst üste veya 

toplamda üç kez başarısız olan veya bu derse kayıt yaptırmayan öğrencilerin kayıtları 

silinecektir.  

5. Tez dönemine 2016 güz yy. ve daha önce kayıtlı olan öğrenciler dönem sonuna kadar 

tezlerini sunmak ve enstitüye teslim etmek zorundadır. Aksi halde  öğrencilerin kaydı 

silinecektir.  

 

DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİLERİNİN DERS KAYDINDA 

DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR 

 

1. Ders Dönemi olan öğrenciler müfredatta tanımlı olan zorunlu dersleri almak/başarı ile 

tamamlamak zorunda olup; ders seçiminde bu hususu dikkate almalıdır. 

Ders döneminde olan 2016 güz ve daha önce kayıtlı olan öğrenciler için  bu dönem 

(2017-2018 eğitim-öğretim  Bahar yy) son dönem olup yarıyıl sonunda ders/kredi 

zorunluluklarını sağlayamayan veya ders kaydı yaptırmayan öğrencilerin kaydı 

silinecektir.  

2. Ders/kredi ve diğer zorunlulukları yerine getiren öğrenci akademik takvimde 

belirlenen Doktora Yeterlilik Sınavı ‘na girmek için anabilim dalı bşk.lığına dilekçe 

verecek, ders seçimi esnasında  sadece “Doktora Yeterlilik Sınavı Çalışması”nı 

seçecektir. (Bir önceki dönemde ders+seminer+kredi zorunluluklarını yerine 

getirmeden yeterlilik sınavına girilemez. Öğrenci en geç 5. yy sonunda doktora 

yeterlilik sınavına girmek zorundadır.) 

3. Bir önceki yarıyılda Doktora Yeterlilik Sınavı’nı başarı ile geçmiş öğrenci ders 

seçiminde “ Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı Çalışması”nı seçecektir.  

4. Doktora Yeterlilik Sınavı veya Tez Önerisi Savunma Sınavı başarı ile tamamlamadan 

“ Özel Uzmanlık Konuları “ dersi seçilmeyecektir. Öğrenci seçse dahi iptal edilecektir. 

5. Tez dönemindeki öğrencilerin tamamı “Özel Uzmanlık Konuları” dersine kayıt 

yaptırmak zorundadır. 2016-2017 Güz yy baz alınarak iki dönem üst üste veya 

toplamda üç kez başarısız olan veya bu derse kayıt yaptırmayan öğrencilerin kayıtları 

silinecektir 



6. Tez dönemindeki öğrencilerin tamamı yılda iki kez belirlenen tarihlerde Tez İzleme 

Komitesi’ne  ara rapor vermek zorundadır. 2016-2017 Güz yy baz alınarak iki dönem 

üst üste veya toplamda üç kez başarısız olan veya ara rapor vermeyen  öğrencilerin 

kayıtları silinecektir. 

7. Doktora öğrencileri mezuniyet  için tez konusu ile ilgili en az bir adet bilimsel 

makalesini ulusal/ uluslar arası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayınlanmak 

üzere kesin kabul edilmiş olmasını belgeleyemeden tez sınavı giremez ve mezun 

olamaz. 


