
                                        T.C. 

                                                         KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNÜVERSİTESİ 

                                                            SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

                                      LİSANSÜSTÜ  DERS KAYDI  KLAVUZU 

  

 Değerli lisansütü  öğrenci adaylarımız. Ders kaydınızda  sizlere yardımcı olacağını 

düşündüğümüz   aşağıdaki rehber hazırlanmıştır. Ders kaydı  yapmadan önce lütfen rehberi 

okuyunuz.  Başarılar dileriz. 

 Prof.Dr. Abdullah SOYSAL  

                                                                                                                                       Enstitü Müdürü 

ÖNEMLİ NOT : Ders Kaydınızı oluştururken danışman atanmış ise danışmanızla yoksa Ana Bilim dalı 

kanalıyla hangi dersi seçmeniz gerektiği konusunda bilgi almalısınz. Genel olarak bir akademik yıl 

içerisinde  en az 60 AKTS lik ders almalısınız.  Her dönem itibari ile 30 AKTS’ olarak belirlenebilir.Üst 

sınır olarak 42 AKTS’ ye kadar ders alabilirsiniz.  

a) Tezli  Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin  her dönem uzmanlık alan dersini ve bahar 

döneminde seminer dersine kayıt yaptırmaları zorunludur.  Ders dönemini bitiren tezli 

Yüksek Lisans öğrencileri üçüncü dönemden itibaren tez dersi ve uzmanlık alan dersine 

kayıt yaptırmalıdırlar. Ders dönemi bitmeden tez çaılışmasına kayıt yaptırılamaz. 

b) Tezsiz yüksek lisans öğrencileri  her dönemde en az beş ders olmak üzere 10 ders ve üçüncü 
dönemde ise proje dersine kayıt yaptırmak zorundadırlar. Ders Kaydınızın doğru ve eksiksiz 
şekilde yapıldığını  ders kayıt düzeltme haftasında mutlaka kontrol etmelisiniz. Hata veya  
eksiklik varsa danışmanıza ulaşarak düzeltmenizi yaptırmalısınız.Düzeltme haftasından 
sonra ders kayıtları ile ilgili değişiklik yapılmamaktadır. 

HARÇ YATIRMA    

              Tezli – Tezsiz I.Öğretim  Yüksek Lisasn Öğrencileri için normal süre olan  beşinci dönemden 
itibaren Doktorada ise 9. Dönmeden itibaren harç borcu tahakkuk edecektir. Tezsiz II.Öğretim ve 
Uzaktan eğitim programları için her dönem harç tahakkuk eder. 

             Ders kaydının kesinleşmesi için harç borcunu yatırmak zorundasınız. Harç  borcunu ders 
kayıt  tarihleri içerisinde   ders kayıt ilanında belirtilen Banka ATM’ lerden öğrenci numarası  ile 
yapılmaktadır. Harç miktarları bankalara otomatik tanımlanacaktır. 

 

ÖĞRENCİ OTOMASYONUNA GİRİŞ 



 

 

Resimde görüldüğü üzere  www.ksu.edu.tr adresi ana sayfada  yukarıda işaretli öğrenci otomasyon 
kısmından  giriş yapılır.  

 

 

Karşınıza gelen ekrandan öğrenci girişi kısmına  tıklanır ve  

http://www.ksu.edu.tr/


 

 

 

Ekran bilgileri doldurularak  öğrenci sistemine giriş yapılır. Ders kayıt işlemleri kısmında ders kayıt 

işlemleri tıklanarak aşağıdaki sayfaya giriş yapılır. 

 

 



Ders kaydınızı çember içerisine alınan bölümden yapmalısınız. İlgili program için  aktif dönem de 

açılan tüm dersler bu alanda mevcuttur.  

 

 

 

UYARI      :    Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri dört dönem içerisinde ders dönemini 

bitirememesi sonucu öğrencilerin  ilişikleri kesilmektedir. Tezsiz Yüksek Lisansta ise bu süre  proje 

dahil üç dönem olup, ders kaydını doğru ve eksiksiz yapmak sizler için büyük önem arzetmektedir. 

Başarılar dileriz. 


