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KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNÜVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

                     LİSANSÜSTÜ  DERS KAYDI  KLAVUZU  

                                            Değerli Öğrenciler, 

 Ders kaydınızda  sizlere yardımcı olacağını düşündüğümüz   rehber hazırlanmıştır. Ders kaydı  
yapmadan önce lütfen bu rehberi okuyunuz.   

  

TEZLİ YÜKSEK LİSANS  DERS KAYDI 

             Tezli yüksek lisans  öğrencileri her dönemde 30 AKTS’den az olamamak üzere   en az 7 

ders (Bilimsel araştırma teknikleri zorunlu ders dahil) 21 kredi ve seminer ve uzmanlık alan 

dersi (her dönem uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmaları zorunludur) ile 60 AKTS’lik ders 

tamamlanmadan  ders dönemini bitiremez ve tez dönemine geçemez. Ders dönemini bitiren 

tezli yüksek lisans öğrencileri ise üçüncü dönemden itibaren tez dersi ve uzmanlık alan 

dersine kayıt yaptırmalıdırlar. Ders dönemi bitmeden tez dersine kayıt yaptırılamaz.  

 4 dönemde ders dönemini bitiremeyen öğrencilerin kaydı silinir. 

Her dönemde en az 30 AKTS’ lik ders seçimi yapılmalıdır. 

1.Ders Dönemi ( Asgari Ders Seçimi) 

Ders Kredi AKTS Zorunlu/Seçmeli 

1.Ders Teorik 3 6 Zorunlu (Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği) 

2.Ders Teorik 3 6 Seçmeli 

3.Ders Teorik 3 6 Seçmeli 

4.Ders Uygulama 0 6 Zorunlu (Uzmanlık Alan Dersi) Danışmanın açtığı ders 

seçilmelidir. 

5.Ders Seminer 0 6 Zorunlu (Seminer)Danışmanın açtığı ders seçilmelidir.  

TOPLAM 9 30  

2.Ders Dönemi  ( Asgari Ders Seçimi) 

Ders Kredi AKTS Zorunlu/Seçmeli 

1.Ders Teorik  3 6 Seçmeli veya (Bilimsel Araştırma Teknikleri ve 

Etik) zorunlu ders alınmalıdır. Bu ders daha 

önce alınmış ise  tekrar alınmaz. Bu dersin 

yerine seçmeli ders alınır. 

2.Ders Teorik 3 6 Seçmeli 

3.Ders Teorik 3 6 seçmeli 

4.Ders Teorik 3 6 Seçmeli 



5.Ders Uygulama 0 6 Zorunlu (Uzmanlık Alan Dersi) Danışmanın 

açtığı ders seçilmelidir. 

TOPLAM 12 30  

3.Ders Dönemi  ( Asgari Ders Seçimi)  Ders Dönemi Tamamlandıktan Sonra  

Ders Kredi AKTS Zorunlu/Seçmeli 

1.Uygulama 0 6 Zorunlu (Uzmanlık Alan Dersi) 

Danışmanın açtığı ders 

seçilmelidir. 

2.Uygulama 0 24 Zorunlu (Tez) Danışmanın 

açtığı ders seçilmelidir. Tez 

konusu Enstitü tarafından 

kabul edilenler YLTEZ dersine 

kayıt yaptırırlar. 

TOPLAM 0 30  

 

4.Ders Dönemi  ( Asgari Ders Seçimi)  Ders Dönemi Tamamlandıktan Sonra  

Ders Kredi AKTS Zorunlu/Seçmeli 

1.Uygulama UZY 0 6 Zorunlu (Uzmanlık Alan 

Dersi) Danışmanın açtığı 

ders seçilmelidir. 

2.Uygulama YLTEZ 0 24 Zorunlu (Tez) dersi. 

Danışmanın açtığı ders 

seçilmelidir.Tez konusu 

Enstitü tarafından kabul 

edilenler YLTEZ dersine 

kayıt yaptırırlar. 

TOPLAM 0 30  

 

 Ders dönemini tamamlamak İçin yukarıdaki derslerden en az CC notu alınarak başarılı 

olunmalıdır. Tez dönemine geçmek için yukarıdaki tabloda verildiği üzere en az yedi ders 

21 kredi olmak üzere toplam 60 AKTS’ lik derslerin genel başarı ortalamasının en az 2,5 

olması gerekir. Uygulamalı dersler Başarışı (B) Başarısız (BS) olarak değerlendirilir. 

 Ders seçimi yapılan derslerden herhangi birinden başarısız olunduğunda ilgili dersin bir 

sonraki dönemde  açılması durumunda tekrar alınmalı veya fazla bir ders seçilerek 

başarılı olunmalıdır. 

 Ders kaydı doğru ve eksiksiz şekilde yapıldığını ders kayıt düzeltme haftasında mutlaka 

kontrol edilmelidir. Hata veya eksiklik varsa danışmanıza ulaşarak düzeltme 

yaptırılmalıdır. Ders düzeltme haftasından sonra ders kayıtları ile ilgili değişiklik 

yapılmamaktadır. Ders kaydından öğrenciler sorumludur. 

 

 



DOKTORA DERS KAYDI 

             Yüksek Lisans derecesi ile Doktoraya başlayan öğrenciler her dönemde 30 AKTS’den az 

olamamak üzere   en az 7 ders (Bilimsel araştırma teknikleri zorunlu ders dahil) 21 kredi ve 

seminer ve uzmanlık alan dersi ile 60 AKTS’lik ders tamamlanmadan ders dönemi bitiremez 

ve  yeterlik sınavına giremez.  Ders dönemini bitiren doktora öğrencileri en geç beşinci 

dönemde doktora yeterlik dersine kayıt yaptırmalı ve Ana Bilim dalına yeterlik sınavına 

girmek için dilekçe ile başvurmalıdırlar. Yeterlik Sınavları Bir yılda en fazla iki kez yapılır. 

Not: Bilimsel Araştırma dersini daha önce alan öğrenciler bu dersi tekrar almalarına gerek 

olmayıp aldıkları bu dersi ve daha önceden almış oldukları dersler varsa (Özel öğrenci iken 

veya başka bir programda) muafiyeti için ders içerikleri ile birlikte Ana Bilim Dalı Başkanlığına 

ders kayıt dönmelerinde başvurabilirler. Ana Bilim Dalı Başkanlığı kurul kararı ile muafiyeti 

Enstitüye gönderilir. 

 4 dönemde ders dönemini bitiremeyen öğrencilerin kaydı silinir. 

Her dönemde en az 30 AKTS’ lik ders alınmalıdır. 

1.Ders Dönemi ( Asgari Ders Seçimi) 

Ders Kredi AKTS Zorunlu/Seçmeli 

1.Ders Teorik 3 6 Zorunlu (Bilimsel Araştırma Teknikleri ve 

Yayın Etiği ) 

2.Ders Teorik 3 6 Seçmeli 

3.Ders Teorik 3 6 Seçmeli 

4.Ders Uygulama UZD 0 6 Zorunlu (Uzmanlık Alan Dersi) Danışmanın 

açtığı ders seçilmelidir. 

5.Ders Seminer DSEM 0 6 Zorunlu (Seminer) Danışmanın açtığı ders 

seçilmelidir. 

TOPLAM 9 30  

2.Ders Dönemi  ( Asgari Ders Seçimi) 

Ders Kredi AKTS Zorunlu/Seçmeli 

1.Ders Teorik 3 6 Seçmeli veya (Bilimsel Araştırma Teknikleri ve 

Etik) zorunlu ders alınmalıdır. Zorunlu ders 

daha önce alınmış ise  tekrar alınmaz. Bu 

dersin yerine seçmeli ders alınır. 

2.Ders Teorik 3 6 Seçmeli 

3.Ders Teorik 3 6 seçmeli 

4.Ders Teorik 3 6 Seçmeli 

5.Ders Uygulama UZD 0 6 Zorunlu (Uzmanlık Alan Dersi) Danışmanın 

açtığı ders seçilmelidir. 

TOPLAM 12 30  

 



 

3.  Dönemi  ( Asgari Ders Seçimi) Ders dönemini tamamlayan öğrenciler en geç 5. Dönemde 

Doktora Yeterlik Dersine kayıt yaptırmalı ve dönem içerisinde yeterlik sınavına girmelidir. 

Sınava girmesi gerektiği halde girmeyen o dönem için başarısız sayılır. 

 

Ders Kredi AKTS Zorunlu/Seçmeli 

1.Ders Uygulama DYTL 0 24 Yeterlik Dersi Danışmanının açtığı ders 

seçilmelidir. Bu dönemde yeterlik sınavına 

girecek öğrenci yeterlik başvuru dilekçesini 

Ana Bilim Dalı Yeterlik Komitesine sunar. 

5.Ders Uygulama UZD 0 6 Zorunlu (Uzmanlık Alan Dersi) Danışmanın 

açtığı ders seçilmelidir. 

TOPLAM 12 30  

               

           4. Dönem  Yeterlik Sınavından Başarılı Olan Öğrenciler en Geç bir ay  İçerisinde Tez İzleme Komitesini   

oluşturmalıdır.            

Ders Kredi AKTS Zorunlu/Seçmeli 

1.Ders Uygulama DTEZ 0 24 Tez Dersi Danışmanının açtığı ders 

seçilmelidir. Doktora tez Önerisi 

savunmasında başarılı olanlar bu derse kayıt 

yaptırılar. 

5.Ders Uygulama UZD 0 6 Zorunlu (Uzmanlık Alan Dersi) Danışmanın 

açtığı ders seçilmelidir. 

TOPLAM 12 30  

 

Doktora öğrencileri müteakip dönemlerde ders kayıtlarını, dördüncü dönem ders kaydı 

formatında yapar ve her bir yarıyılda Tez İzleme Komitesine rapor vererek  tez izleme 

komitesi tarafından  sınava tabi tutularak Enstitüye gönderilir. Üst üste iki kez veya 

aralıklı olarak üç kez tez izleme sınavlarına katılması gerekirken katılmayan öğrencilerin 

sınavları, tez izleme komite tarafından  başarısız sayılarak tutanakla Enstitüye gönderilir 

ve EYK kararı ile öğrencinin kaydı silinir.  

 

 Doktora Formasyon Dersleri  

Araştırma Görevlileri  Doktora eğitimleri sırasında “ Eğitimde Planlama ve 

Değerlendirme” ve “Gelişim ve Öğrenme” olmak özere iki adet  derslerini ders 

döneminde almak zorundadır. Bu dersleri daha önce alanlar var ise derslere ait 

transkriptler ile beraber Enstitü Müdürlüğüne muafiyet için başvurulabilir. Muafiyetler 

EYK kararı ile kesinleşir. 

 Doktorada ders dönemini tamamlamak için yukarıdaki derslerden en az CB notu alınarak 

başarılı olunmalıdır. Formasyon dersleri Başarılı veya Başarısız olarak değerlendirilir. 



 Doktora  yeterlik sınavına  girmek için yukarıdaki tabloda verildiği üzere en az yedi ders 

21 kredi olmak üzere 60 AKTS lik derslerin genel  başarı ortalamasının en az 2,5 olması 

gerekir. 

 Uygulamalı dersler Başarılı (B) Başarısız (BS) olarak değerlendirilir. 

 Ders seçimi yapılan derslerden herhangi birinden başarısız olunduğunda ilgili dersin ilgili 
dönemde açılması durumunda bu ders veya dersler  tekrar alınmalı veya bu derslerin 
yerine  fazla ders veya dersler  seçilerek bu derslerden  başarılı olunmalıdır. 

 Ders kaydı doğru ve eksiksiz şekilde yapıldığını ders kayıt düzeltme haftasında mutlaka 
kontrol edilmelidir. Hata veya eksiklik varsa danışmanıza ulaşarak düzeltme 
yaptırılmalıdır. Düzeltme haftasından sonra ders kayıtları ile ilgili değişiklik 
yapılmamaktadır. 

  Ders kaydından öğrenciler sorumludur. 

 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS KAYDI 

 
 Tezsiz Yüksek Öğrencilerin azami süresi üç dönem olarak belirlenmiştir. Öğrenciler iki 

dönemde de mezun olabilirler. Mezun olabilmek için toplamda 10 ders 30 kredi ve proje 

dersi ile beraber 66 AKTS’lik dersler tamamlamak zorunludur.  Ders kaydının doğru ve 

eksiksiz şekilde yapıldığının ders kayıt düzeltme haftasında mutlaka kontrol edilmelidir. 

Hata veya eksiklik varsa danışmanıza ulaşarak düzeltme yaptırılmalıdır. Düzeltme 

haftasından sonra ders kayıtları ile ilgili değişiklik yapılmamaktadır.  Ders dönemini 

tamamlamak ve mezun olabilmek için  aşağıdaki tabloda  belirtilen ders miktarı kadar  

derslerden en az CC notu alınarak başarılı olunmalı  ve genel not ortalaması 2,5 olmalıdır. 

Ders seçimi yapılan derslerden başarısız olunduğunda bir sonraki dönemde fazla ders 

veya dersler seçilerek başarılı olunmalıdır. Bir dönemde en fazla 7 ders seçilebilir. 

 Ders kaydı doğru ve eksiksiz şekilde yapıldığını ders kayıt düzeltme haftasında mutlaka 

kontrol edilmelidir. Hata veya eksiklik varsa danışmanıza ulaşarak düzeltme 

yaptırılmalıdır. Düzeltme haftasından sonra ders kayıtları ile ilgili değişiklik 

yapılmamaktadır. Üç Dönemin sonunda mezun olamayanların kayıtları silinir. Ders 

kaydından öğrenciler ve danışman  sorumludur. Proje dersi Başarılı (B) veya Başarısız (BS) 

olarak değerlendirilir. 

 
 
 
1.Ders Dönemi ( Asgari Ders Seçimi) 

Ders Kredi AKTS Zorunlu/Seçmeli 

1.Ders Teorik 3 6 Seçmeli 

2.Ders Teorik 3 6 Seçmeli 

3.Ders Teorik 3 6 Seçmeli 

4.Ders Teorik 3 6 Seçmeli 



5.Ders Teorik 3 6 Seçmeli 

TOPLAM 15 30  

 
 
2.Ders Dönemi ( Asgari Ders Seçimi) 
Ders Kredi AKTS Zorunlu/Seçmeli 

1.Ders Teorik 3 6 Seçmeli 

2.Ders Teorik 3 6 Seçmeli 

3.Ders Teorik 3 6 Seçmeli 

4.Ders Teorik 3 6 Seçmeli 

5.Ders Teorik 3 6 Seçmeli 

6.Ders Uygulama Proje 

dersi 

0  6 Seçmeli Danışmanın açtığı ders seçilmelidir. 

TOPLAM 15 36  

      

Tezsiz yüksek lisans öğrencileri ikinci ders döneminde proje konularını danışmana sunmak 
zorundadır. 

ÖĞRENCİ OTOMASYONUNA GİRİŞ 

 

 



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

 

 

Karşınıza gelen ekrandan öğrenci girişi  tıklanır ve  

 

 

 

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

işlemleri tıklanarak aşağıdaki sayfaya giriş yapılır. 

 

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


 

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

açılan tüm dersler bu alanda mevcuttur.  

 



 

 

UYARI      :    Ders seçimi bittikten sonra kontrol ettikten sonra kesinleştir tuşuna basılır.  

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 arz etmektedir.  

Başarılar dileriz. 

 

 

     Unutmayalım  ders kaydından sizler sorumlusunuz. 


