
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS KAYITLARINDA 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

 

Üniversitemiz 2015-2016 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri    

14-18 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. 

 

1- 2015-2016 öğretim yılından itibaren FF, DD ve DC olan derslere de devam 

zorunluluğu getirilmiş olup; ders kayıtları onaylanırken buna özellikle dikkat edilmesi 

gerekmektedir. 

 

2- Öğrencinin ders kaydı ekranında not ortalaması incelenerek öğrencinin notu 1,80’in 

altında ise üstten ders almasına izin verilmemesi; FF, DD ve DC notlu derslerin öncelikli 

olarak alınması sağlanmalıdır. 

 

3- Öğrencilerin müfredat durumları dikkatle incelenerek; bir alt dönemdeki dersleri 

almadığının tespiti halinde üst dönemden ders talebi kesinlikle onaylanmamalıdır. 

 

4- Öğrenciler Ders Kayıtlarını yaparlarken, Öğrenci Bilgi Sistemi ile Ders Programları 

tümleşik çalışacak olup; ders programında çakışan derslere Öğrenci Bilgi Sistemi tarafından 

izin verilmeyecektir. Derslerin çakışması durumunda öncelik alt dönemdeki dersler olarak 

uygulanacaktır. 

 

5- Bu yıl yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz de ders kayıtlarını Öğrenci Bilgi 

Sistemi’nden kendileri yapacak olup; I. sınıf danışmanları da ders kayıt onayı yapacaklardır. 

 

6- Ekle-sil tarihleri 28-30 Eylül 2015 tarihleri arasında olup; değişiklik yapılacak 

zorunlu ve seçmeli dersler için bu tarihler arasında öğrenciyle iletişim içinde olunması 

gerekmektedir. 

 

7- Not ortalaması 3,00 ve üzeri olan lisans öğrencileri derslerin çakışmaması ve ilk 

önce dönem derslerini almak şartı ile 3. yarıyıldan itibaren tüm öğrenim süresince üst sınıftan 

en fazla 4 ders alabilecektir. 

  

8- Son sınıf öğrencilerimiz, mezuniyet şartlarında belirtilen önlisans programlarında 

120 AKTS, lisans programlarında 240 AKTS’yi tamamlamak ve müfredatlarında belirtilen 

tüm dersleri almak zorunda olduklarından özellikle son sınıf danışmanlarımızın, öğrencilerin 

mezuniyet transkriptlerini ve müfredat durumlarını dikkatle inceleyerek ders kayıtlarına onay 

vermeleri son derece önemlidir. 

 

9- Yukarıda belirtilen tüm maddeler sağlandıktan sonra öğrencinin ders kaydı, 

Danışman onayı ve ardından onaylı ders kayıt çıktısının öğrenci tarafından imzalanarak 

Danışmana teslimi ile tamamlanmış olacaktır. 

 

10- Ders kayıt çıktılarının Danışmanlar tarafından Öğrenci İşleri Bürosuna teslimi için 

son tarih 05 Ekim 2015 tarihi mesai bitimine kadardır. 

 

11- Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin kullanıcı adı öğrenci numarası, kullanıcı 

şifresi ise T.C. Kimlik Numarasının ilk 5 hanesi olacaktır. 

 
Tüm Öğretim Elemanlarımız ile öğrencilerimize yeni öğretim yılında başarı ve kolaylıklar dileriz. 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 


