
 

 

          SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 

DERS SEÇİM ve HARÇ ÖDEME İŞLEMLERİ 

 

Değerli Öğrencilerimiz; 

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde; 20-26 Şubat 2023 saat 23:59’e kadar  

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

onaylandığına dair otomasyon sisteminden kontrolünü sağlamanız gerekmektedir. 

 

A. ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME İŞLEMLERİ 

Normal öğrenim süresi içinde olan öğrenim gören öğrencilerimiz öğrenim ücreti 

yatırmayacaklardır.  

Ancak;  

➢ Tezli Yüksek Lisans öğrencisi olup; 5 ve daha üstü yarıyıl öğrencileri, 

➢ Pasif olsa dahi ikinci bir üniversitede (açık öğretim dahil) kaydı olan öğrenciler 

➢ Yabancı uyruklu öğrenciler (Türkiye burslusu öğrenciler hariç) 

➢ Af Kanunu kapsamında kayıt yapan öğrenciler (Süre aşımı olanlar) 

 

öğrenim ücreti ödemekle yükümlüdür.  

Harç ödemekle yükümlü öğrenciler; ders kayıt işlemini öğrenim ücretini 

yatırmadan yapamayacaklardır. Öğrenim ücretlerini Ziraat Bankası ATM Şubelerinden 

veya Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı Kanalıyla Öğrenci Numaraları ile 

yatırabilecektir. 

 

B. DERS DÖNEMİNDE BULUNAN ÖĞRENCİLERİNİN DERS KAYIT 

İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR 

 

Ders dönemi en az 2 yarıyıl, en fazla 4 yarıyıldır. Ders döneminde bulunan tezli yüksek 

lisans öğrencilerimiz aşağıda bulunan zorunlulukları yerine getirmek zorundadır.  Ders seçimi 

yaparken danışman öğretim üyeniz ile ders dönemi zorunluluklarını dikkate almanız dönem ve 

hak kaybına uğramamanız adına büyük önem arz etmektedir. 

 Öğrencilerimiz ders dönemi zorunluluklarını da dikkate alarak en fazla 30 AKTS’lik 

ders seçimi yapacaktır. Birinci yarıyılında olan öğrenciler “ Seminer” dersini seçmeyecektir.  



Yeni kayıtlı birinci yarıyıl “Bilimsel Araştırma Yayın Etiği” dersini seçeceklerdir. Seminer ve 

Bilimsel Araştırma Yayın Etiği dersleri 30 AKTS sınırı dışındadır. 

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.)   

ÖNEMLİ NOT: Ders dönemi zorunluluklarını 4 (dört) yarıyıl içinde yerine getiremeyen 

öğrencinin kaydı silinir. 

 

C. TEZ DÖNEMİNDE BULUNAN ÖĞRENCİLERİNİN DERS KAYIT 

İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR 

 

Tez dönemi öğrencileri, danışman öğretim üyesi adına açılan “ Özel uzmanlık Konuları” 

dersine kayıt yaptırmak ve mezun olabilmek için en az 2 kez “ Özel Uzmanlık Konuları” dersini 

almak ve başarılı olmak zorundadır. 

Tez önerisi vermeyen öğrenci, tez aşamasına kayıt yaptıramaz. “Özel Uzmanlık 

Konuları” dersine kayıt yaptırmış ve sehven başarılı gösterilmiş olsa dahi ders kaydı iptal edilir. 

ÇOK ÖNEMLİ: Tez döneminde olan öğrencilerimizin tamamından tez savunma sınav öncesi; 

“Yüksek lisans tezinden üretilmiş bir makaleyi hakemli bir dergide yayınlamış ya da kabul almış 

olması veya tam metin formatında ulusal/uluslararası en az bir bildiri (kongre, konferans, 

sempozyum vb.) yayınlamış olması” şartı istenmektedir. Makale hazırlama ve yayınlama 

konusunda mutlaka danışman öğretim üyeniz ile iletişime geçiniz. Makale yayın şartını 

sağlamayan öğrenci tez savunma sınavına giremez ve azami süre sonunda kaydı silinir. 

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

tez konusu ile ilgili yayınlanmış makalelerini danışman öğretim üyelerine en az bir ay önceden 

teslim ederek, 01 Haziran-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında tez savunma sınavına girmeleri 

gerekmektedir.  

ÇOK ÖNEMLİ: 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” dersini seçeceklerdir.  

Tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim döneminde başarılar dileriz. 


