
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme ve Ders 

Kaydı Hakkında Duyuru 
 

*2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti 

Yatırarak İnternet üzerinden Kayıt Yenileme ve Ders Kayıt işlemleri (yeni kayıt yaptıran 

öğrenciler dahil) Üniversitemiz Akademik Takvimine göre 27 OCAK 2020 Pazartesi günü 

başlayacak olup; 31Ocak 2020 Cuma günü saat: 23.59’da sona erecektir. 

*Ders kayıtları “golcuk.sdu.edu.tr” adresinden lisansüstü öğrenci bilgi sistemi 

üzerinden öğrenci numarası ve şifre ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek ve danışmanlar 

tarafından derslere onay verilecektir. (Yeni Kayıt olan öğrencilerimizin şifreleri T.C. Kimlik 

Numarasının ilk 8 hanesidir) 

*Bu tarihlerde mazereti nedeniyle kaydını yenileyemeyen ve ders seçimini yapamayan 

öğrencilerimizin, Enstitümüz Müdürlüğü’ne mazeretlerini gösterir belge ve dilekçe ile 05 

Şubat 2020 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. 05 Şubat 2020 tarihinden sonra 

yapılan Mazeretli Kayıt Yenileme başvurusu kabul edilmeyecektir.  

*27-31 Ocak 2020 tarihleri arasında ders veya tez seçimi yapmayan öğrenciler Katkı 

payı/öğrenim ücretini yatırmış olsalar bile kayıt yenileme işlemi yapmış sayılmazlar. 

*Kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler öğrencilik haklarından 

yararlanamazlar. Tez savunma ve seminer sınavlarına giremezler. Bu süre azami öğrenim 

sürelerinden sayılır. 

*Öğrenciler, akademik takvime göre 07-12 Şubat 2020 tarihleri arasında (ders 

ekleme- bırakma dönemi)  seçtikleri derslerde değişiklik yapabilirler. 

*Öğrenciler Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili 

hükümlerine göre öncelikle başarısız oldukları dersleri almak ve başarmak zorundadırlar. Bu 

nedenle ders seçimi ve kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirilirken öncelikle başarısız olunan 

derslerin seçilmesi gerekmektedir. 

*Uzmanlık Alan dersi sıralı şekilde alınmak zorunda olup; aynı yarıyıl içerisinde 

birden fazla Uzmanlık Alan dersi seçilemez. 

*Lisansüstü programlarına kayıtlı tüm öğrencilerin  “Bilimsel araştırma teknikleri ile 

araştırma ve yayın etiği” konularını içeren en az bir dersi almaları zorunludur. 

*Tez aşamasındaki tezli yüksek lisans öğrencilerinin kayıt yenileme tarihlerinde 

öğrenci bilgi sistemi üzerinden mutlaka “tez dersini” seçerek onaylamaları gerekmektedir. 

*2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında 6. (altıncı) yarıyılında bulunan 

tezli yüksek lisans programı öğrencileri azami öğrenim süresini tamamlayacak olup; 

Enstitümüz İş Takviminde “Azami Öğrenim Süresini Dolduran Tezli Yüksek Lisans 

Öğrencilerinin Tez Savunma Jüri Öneri Formlarının Gönderilmesi” 03 Şubat 2020-17 

Temmuz 2020 tarihleri olarak belirlenmiştir. Bu tarih aralıklarında jüri öneri formları 

gönderilmeyen ve 18.08.2020 tarihine kadar tez savunma sınavına girmeyen öğrencilerin 

kayıtları silinecektir. 

*Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans süreçleri ile ilgili diğer konularda ayrıntılı bilgiye 

Enstitümüz Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans süreçleri menüsünü tıklayarak bilgi 

edinebilirsiniz.  


