
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA KAYIT YENİLEME İŞLEMİ YAPACAK ÖĞRENCİLERE 

ÖNEMLE DUYURULUR! 

 

 28-30 EYLÜL 2022 TARİHLERİ ARASINDA DERSLERE KAYIT YENİLEME YAPILACAKTIR. 

 KAYIT SIRASINDA AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMESİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR: 

 
 

1. Öğrenci otomasyon sisteminden ders seçimi 

 

2. Öğrenci otomasyon sisteminden danışman kontrolü ve onayı 

 

3. Öğrenci otomasyon sisteminden seçilen derslerin kesin kayıta alınıp alınmadığının öğrenci tarafından kontrolü. Öğrenci 

otomasyon sisteminde yaptığınız kontrolde derslerin karşısında “kesin kayıt” ibaresinin bulunması derslere kayıtlı olduğunuzu 

gösterir. Öğrenci otomasyon sisteminde yaptığınız kontrolde “kesin kayıt” ibaresi bulunmaması derslere kayıtlı olmadığınızı 

ve bu derslerin sınavlarına katılamayacağınızı gösterir. 

 

4. Ders seçiminde aşağıda yer alan Fakülte Lisans Yönetmeliği’nin 7. maddesinin dikkate alınması zorunludur: 

 

Kayıt yenileme ve derse yazılma 

MADDE 7  

 

(1) Öğrencilerin kayıtları her yarıyılın başında, akademik takvimde öngörülen süre içinde yenilenir. Kayıt yenileme için, 

öğrencinin eğitim-öğretim programında ilan edilen dersler arasından ilgili yarıyıla ait zorunlu dersleri ve seçmekle yükümlü 

olduğu kadar seçimlik dersleri belirleyerek bu derslere yazılması, öğrencinin yazıldığı derslerin danışmanı tarafından 

onaylanması ve yükümlü olması halinde katkı payı ya da öğrenim ücretini yatırması gerekmektedir. 

 

(2) Yükümlü oldukları halde katkı payını ya da öğrenim ücretini belirtilen süre içinde yatırmayan öğrencilerin kayıtları 

yenilenmez.  

 

(3) Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıl eğitim-öğretim süresinden sayılır. Belirtilen süre içinde kayıtlarını 

yenilemeyen öğrenciler o yarıyıla kaydolmuş sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.  

 

(4) Öğrenciler danışmanlarının onayını almak koşuluyla ilgili yarıyılın ekle-bırak takvimi içinde yazıldıkları dersi/dersleri 

bırakabilir veya yeni ders/derslere yazılabilirler. 

 

(5) Öğrencinin yazıldığı seçimlik dersler, akademik takvimde belirtilen ekle-bırak süresi dolduktan sonra, artık o yarıyıl 

değiştirilemez ve zorunlu derslere ait hükümlere tabi olur. Seçimlik bir dersten başarısız olan öğrencinin, başarısız olduğu 

seçimlik ders yerine başka bir seçimlik ders alabilmesi için ilgili yarıyılın kayıt yenileme süresi içinde ders saydırma talebiyle 

Dekanlığa başvurması ve ders saydırma talebinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi zorunludur. 

 

(6) Birinci ve ikinci yarıyılların herhangi birinden başarısız olduğu dersi bulunan öğrenciler yedinci ve sekizinci yarıyıllardan; 

birinci ve ikinci yarıyılların herhangi birinden başarısız olduğu birden fazla dersi bulunan öğrenciler beşinci ve altıncı 

yarıyıllardan; üçüncü ve dördüncü yarıyılların herhangi birinden başarısız olduğu birden fazla dersi bulunan öğrenciler 

yedinci ve sekizinci yarıyıllardan ders alamazlar. 

 

 (7) Bir dersten başarılı olan öğrenci, sonraki yarıyıllarda herhangi bir sebeple, o derse yazılamaz ve o dersin sınavlarına 

katılamaz.  

 

(8) Öğrencilerin bir yarıyılda yazıldıkları derslerin AKTS değerlerinin toplamı 45 (kırk beş)’i geçemez. 

 

5. Fakültemize yatay geçiş yapan öğrenciler 1. yarıyıldan sorumlu tutuldukları tüm dersleri ve 3. yarıyılın tüm derslerini almak 

zorundadır. 

 

6. Fakültemiz ders programında yer alan seçmeli dersler için kota uygulaması yapılacaktır. Her bir ders için dersi alabilecek 

azami öğrenci sayısı 20’dir. 

 

7. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren 2021-2022 Akademik yılında seçmeli dersler için uygulanan havuz 

sistemi Fakülte Kurulu’nun 17.05.2022 tarih ve 2022/02-03 sayılı kararı ile kaldırılmıştır. 

 

8. Fakülte Kurulu’nun 17.05.2022 tarih ve 2022/02-04 sayılı kararı ile 3. sınıf öğrencileri, 5. yarıyıldaki seçmeli derslerden 

aynı saatte olmayacak şekilde herhangi 2 (iki) dersi; 4. sınıf öğrencileri, 7. yarıyıldaki seçmeli derslerden aynı saatte olmayacak 

şekilde herhangi 3 (üç) ders seçebilirler. 

 

9. Üniversitemiz Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi hükümlerinin dikkate alınması zorunludur. 

 

 

 

 

 

 


