
T.C. 

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KAYIT İŞLEMLERİ KILAVUZU 

 

 

Ders Kayıt İşleminizi Sorunsuz Bir Şekilde Gerçekleştirebilmek İçin Aşağıdaki 

Adımları Sırasıyla Takip Ediniz. 
 

 

 Öncelikle ders kayıt işleminizi yapabilmeniz için bu döneme ait katkı payı/öğrenim 

ücretini yatırmış olmanız gerekmektedir. Ders Kayıt sayfasında sağ üstte dönemlik 

borcunuzun ödenmiş olduğunu kontrol ediniz. Dönem borcunuzu Ziraat Bankası 

ATM’lerini kullanarak, öğrenci numaranız ile ödeyebilirsiniz.

  Başka Bir Yükseköğretim Kurumunda Öğrenim Hakkı Kazanan Öğrencilerin Katkı 

Payı ve Öğrenim Ücreti Tutarları:

25 Ağustos 2015 Tarihli ve 29456 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2015-2016 Eğitim-

Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı 

Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu 

Kararının 7/1. maddesindeki “Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken tekrar girdiği 

sınav sonucuna göre başka bir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrenciler, kayıt 

yaptıracakları yükseköğretim programına ait katkı payı/öğrenim ücretine tabi olur” hükmü 

uyarınca bir yükseköğretim programına kayıtlı olup da enstitümüze kayıt yaptırmış olan 

öğrencilerden ilgili programa ait katkı payı/öğrenim ücreti alınır. 
 

 Yukarıdaki Hüküm Doğrultusunda Birden fazla üniversitede/programda (AÖF 

dahil) kaydı olan öğrenciler, 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren katkı 

payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Bu kapsamda 



Güz döneminde katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerimizin ders kayıtlarını 

yapabilmeleri için 2 dönemlik ücreti yatırmaları gerekmektedir.  

 

 Sol menüde yer alan Ders ve Dönem İşlemleri menüsü altında, Ders Kayıt sekmesini 

tıklayınız. 



 Başlangıç Bitiş 

Kayıt Yenileme İşlemleri (Ders Seçme) 15 Şubat 2016 19 Şubat 2016 

Mazeretli Kayıt Yenileme İşlemleri 29 Şubat 2016 02 Mart 2016 

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Katkı Payı Öğrenim Ücretleri 

Lisansüstü Eğitim 

Yüksek Lisans (Tezli)  
& 

Doktora 

T.C. Uyruklu 
129,00 TL 

(Süreyi aşan öğrenciler) 

Yabancı Uyruklu 129,00 TL 

Yüksek Lisans (Tezsiz) 

1. 2. ve 3. Dönemler İçin  1.650,00 TL 

4. ve Üzeri Dönemler İçin 500,00 TL 

Özel Öğrenciler Kredi Başına 100,00 TL 



 

 Sayfada Dönem Dersleri alanında yer alan dersleri   işaretini tıklayarak ekleyiniz. 


 Daha önce alıp başarısız olduğunuz (2014-2015 Bahar Dönemine ait) dersleri Alttan Dersler, not 

yükseltmek istediğiniz dersleri ise yüksek lisans programları için sadece (CC) harf notu, doktora 

programları içinse (CB) harf notu olan dersleri  Not Yükseltme sekmelerini tıklayarak 

seçebilirsiniz. 

 Eklemiş olduğunuz dersler aşağıda yer alan Seçilen Dersler alanında görülecektir. Eğer çıkarmak 

istediğiniz ders olursa   sekmesini tıklayarak dersi çıkarabilirsiniz. 




 

 Derslerinizi seçtikten sonra kesinleştirme işleminin mutlaka yapılması gerekmektedir. Bunun için 

sağ tarafta yer alan Kesinleştir sekmesini tıklayınız ve ders kayıt işlemini sonuçlandırınız 



 Doktora ve Yüksek Lisans Tez Aşamasında bulunan öğrencilerimiz, Tez Danışmanına ait olan; 

 

UZMANLIK ALAN DERSİ VE TEZ ÇALIŞMASI Derslerine kayıt yaptırmak zorundadırlar.   
 
 

 Derslerini Kesinleştiren öğrencilerin ders kayıtları “Danışman Onay” aşamasında geçer 

Öğrencinin kayıt işlemi, danışman “Danışman Onay” butonuna bastıktan sonra tamamlanır. Bu 

işlemi tamamlanmayan öğrencilerin, kayıt yenileme tarihlerinde danışmanına müracaat ederek, 

işlemi tamamlatmaları gerekmektedir.  

 Kesin kayıt işlemini gerçekleştirmiş öğrencilerin sistemden yazdır butonu ile ders kaydının 

kesinleştiğine dair çıktı almaları ve çıktıyı danışmanlarına onaylattıktan sonra banka dekontuyla 

birlikte anabilim dalı başkanlığına teslim etmeleri gerekmekte olup; İlgili çıktıların 29.02.2016 

tarihi mesai bitimine kadar Anabilim Dalı Başkanlıklarınca enstitümüze gönderilmesi 

gerekmektedir. Öğrencilerin ders kayıt işlemlerinde yaşanacak problemlerde bu çıktı esas 

alınacaktır. 

 

Değerli Öğrencilerimiz, 

Sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek adına ders kayıt ve kayıt yenileme 

işlemleri tarihleri arasında yaşadığınız problemler ve sorularınız için 

Öncelikle sabe@klu.edu.tr mail adresine mail atarak iletişime geçmeniz 

sorunlarınızın daha hızlı bir şekilde çözülmesini sağlayacak olup;  

Ilgilerinize şimdiden teşekkür eder, bahar yarıyılında başarılar dileriz. 

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 

mailto:sabe@klu.edu.tr

