
 

             SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 

 

ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME İŞLEMLERİ 

 

Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri ise ders başına 1.000 TL ücret yatıracak olup 13-17 Şubat 

2023  tarihleri arasında öğrenim ücretini yatırmayan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği 

kesilecektir.  

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (İ.Ö) ÖĞRENİM ÜCRETİ BANKA HESAP BİLGİLERİ 

BANKA ADI         Ziraat Bankası 

ALICI ADI           Kırıkkale Üniversitesi Strateji Dairesi Başkanlığı 

İBAN NO              TR89 0001 0017 1736 8283 4750 55 

AÇIKLAMA          Sadece Öğrencinin adı soyadı  ve programı yazılacak. 

 

1. DERS KAYIT ve İNTİBAK İŞLEMLERİ  

 

2022-2023 Eğitim öğretim yılı bahar döneminde; 13-17 Şubat 2023  saat 23.59’a 

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

kaydınızın onaylandığına dair otomasyon sisteminden kontrolünü sağlamanız gerekmektedir. 

Ders kaydınızı ana bilim dalı başkanınız onaylayacaktır. 

Ders kayıt işleminizi;  https://ogrenciportal.kku.edu.tr/  öğrenci bilgi sisteminden 

e-devlet ile giriş yapmanız gerekmektedir. Yeni öğrenci numaranız intibak dosyasında 

mevcuttur.   

Öğrenci sayfanızda iletişim bilgilerinizin mutlaka güncel olması gerekmektedir. 

Öğrenim süreçleri ile ilgili duyurularımız ve bilgilendirmelerimiz mail adresinize gönderildiği 

için mutlaka 1.mail adresinize güncel olarak kullandığınız mail adresinizi yazınız.  

Fotoğrafı olmayan öğrencilerimizin ve fotoğrafların güncellenmesi gerekmektedir. 

Öğrenci kimliği basılacak olması nedeniyle vesikalık son üç ay içinde çekilmiş fotoğrafınızı 

yükleyiniz. 

a) Ders dönemine Kayıt Yapılan Öğrencilerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar: 

İntibak işlemleri dosyasında isminiz karşısında alacağınız ders sayıları belirtilmiştir. 

Öğrenci otomasyon sayfanıza giriş yaparak kabul edilen dersleri görebilirsiniz. öğrencilerimiz 

ders seçimlerinde mutlaka ders dönemi zorunluluklarını tamamlamak zorundadır.  

https://ogrenciportal.kku.edu.tr/


Ders döneminde en fazla 30 AKTS’lik ders seçilebilmektedir. Dönem Projesi  dersi 

alacak olan öğrenciler  Anabilim dalı başkanlığı ile irtibata geçerek danışman atamasını 

yapılmasını talep edecektir. Dönem Projesi dersi danışman öğretim üyesinden  alınması 

zorunludur. Dönem Projesi alacak öğrenciler Dönem Projesi önerilerini 17 Şubat 2023 

tarihine kadar Danışman öğretim üyesine teslim etmesi gerekmektedir. 

 

2. 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. 

 

3. ORCİD YAZAR KİMLİĞİ ALMA İŞLEMLERİ 

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 ve öğrenci otomasyon sisteminde iletişim 

bilgilerine girmesi 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. 

 

https://sbe.kku.edu.tr/Enstitu/Duyuru/Index/14589
https://sbe.kku.edu.tr/Enstitu/Duyuru/Index/14589
https://sbe.kku.edu.tr/Enstitu/Duyuru/Index/16878
http://www.kku360.com/

