2020-2021 GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEMELER 21.09-2020-01.10.2020
TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR.



Üniversitemizin ana sayfasında bulunun Öğrenci Bilgi Sistemine tıklayınız.



Ders ve Dönem İşlemleri kısmından Ders Kayıt tıklayınız.

HARÇ VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ


Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları
Hazırlık programlarında geçen süreler hariç Tezli Yüksek Lisans öğrencileri 4.
dönemini aştıktan sonra (5 ve yukarısı) doktora öğrencileri 8. dönemini aştıktan sonra
(9 ve yukarısı) harç öder.



Tezli Yüksek Lisans İşletme İkinci Öğretim Programı
Kredi başı 500 TL olup bir ders ücreti 1500 TL dir. Bu öğrenciler Uzmanlık alan dersini
ilk kez aldıklarında bir ders ücreti 1500 TL öderler. Diğer kayıtlanmalarında Uzmanlık
Alan Dersi için ücret ödemezler.



İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Kredi başı 330 TL olup bir ders ücreti 990TL dir. Bu öğrenciler Proje dersini kredili
derslerle birlikte aldıklarında Proje dersi için ücret ödemezler. Ancak Proje dersini
kredisiz dersler dışında aldıkları takdirde bir ders ücreti 990 TL öderler.

BİLGİ:
*HALK BANKASININ Bütün Şube Veznelerinden, sadece Öğrenci numaranızı belirtmek
sureti ile

*HALK BANKASI ATM'lerinin Üniversite Ödemeleri Kısmından T.C.Kimlik numarası
kısmına öğrenci numaranızı yazarak.

*HALK BANKASI İnternet Bankacılığı’nın

-Ödemeler / Eğitim ve Sınav Ödemeleri/ Üniversite Harç İşlemleri menüsünden T.C. Kimlik
numarası yerine öğrenci numaranızı yazarak ödenebilmektedir.

Manuel olarak ve TC kimlik numarası ile yatırılan ücretler sisteme düşmemektedir. EFT
yapmamanız gerekmektedir. Bu nedenle sistem ücretinizi ödemenize rağmen kayıt
yenilemeler esnasında size danışman onayı veremeyecektir
ÖNEMLİ NOT: İkinci Öğretim Tezli ve Tezsiz Programlarımızda ders seçimi yaptıktan sonra
sistem tarafından oluşan Öğrenim Ücreti borcunuzu yatırmadığınız takdirde Danışman Onayına
izin vermemektedir. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Harç Borcu olan öğrencilerimizde de
borcunuzu yatırmadığınız takdirde Danışman Onayına izin vermemektedir.

LİSANSÜSTÜ DERS GRUPLARI
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora
Senato Esası - Dersler ve Ders Yükü MADDE 33 SE Öğrenci almak zorunda olduğu toplam
kredili derslerin dört tanesini ilgili programında açılan veya programın dersleri arasından almak
zorundadır.



ANADALİÇ – Program Dersleri: Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri 4.
yarıyıl sonuna kadar bu gruptan en az 4 adet ders almak zorundalar.



ANADALDIŞI – Program Dışı Dersler: Bu gruptan alacağınız dersler
programınızdan tamamlamanız gereken en az 4 ders içerisinden sayılmayacaktır. Bu
grup diğer programlardan ders almanızı sağlamaktadır. Tıkladığınızda Program kısmını
değiştirerek diğer programlardan ders seçimi yapabilirsiniz.
ÖNEMLİ: Bu grubu açtığınızda ilk karşınıza program dersleri çıkacaktır.
Program derslerinize ANADALİÇ – Program Dersleri kısmından kayıtlanınız.
Aksi takdirde bu dersleri program dışı olarak görecektir.



BILAR- BİLİSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ:
Senato Esası - Dersler ve Ders Yükü MADDE 33 SE - (1) Öğrenci,bilimsel araştırma
teknikleri ve yayın etiği konularını içeren en az bir ders almak zorundadır.
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri 4. yarıyıl sonuna kadar programında açılan
bu dersi alıp başarmak zorundadır.
SEMİNER I ve SEMİNER II - Seminer Dersleri: Tezli Yüksek Lisans ve Doktora
öğrencileri 4. yarıyıl sonuna kadar programında açılan Seminer I ve Seminer II
derslerini alıp başarmak zorundadır.

ÖNEMLİ: Seminer I ve Seminer II derslerinden her hangi birini daha önce
almamış iseniz bir dönemde ilk kez ikisini aynı anda alamazsınız.


UZMALN – Uzmanlık Alan Dersi: Tezli Yüksek Lisans programında tez konusu
belirlendiği dönemden itibaren, Doktora programlarında Doktora Yeterlik Sınavından
başarılı olduktan sonra takip eden ilk dönemden itibaren Uzmanlık Alan Dersine kayıt
yaptırmak zorundadır.

Tezsiz Yüksek Lisans
Senato Esası - Dersler ve Ders Yükü MADDE 40 SE (2) Öğrenci, almak zorunda olduğu
toplam kredili derslerin en az beş tanesini anabilim dalı tarafından açılan dersler arasından
almak zorundadır.



ANADALİÇ – Program Dersleri: Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri öğrenimi boyunca
(3 yarıyıl içerisinde) tamamlaması gereken derslerin en az 5 tanesini bu gruptan almak
zorundadır.



ANADALDIŞI – Program Dışı Dersler: Bu gruptan alacağınız dersler
programınızdan tamamlamanız gereken en az 5 ders içerisinden sayılmayacaktır. Bu
grup diğer programlardan ders almanızı sağlamaktadır. Tıkladığınızda Program kısmını
değiştirerek diğer programlardan ders seçimi yapabilirsiniz.
ÖNEMLİ: Bu grubu açtığınızda ilk karşınıza program dersleri çıkacaktır.
Program derslerinize ANADALİÇ – Program Dersleri kısmından kayıtlanınız.
Aksi takdirde sistem bu dersleri program dışı olarak görecektir.



Proje – Proje Dersleri: Programınızda açılan ve danışmanınız tarafından yürütülen
proje dersine kayıtlanmanızı sağlar.

