
Ders kayıtları Yönetmelik Maddeleri 

 

 

A) MADDE 22:(2) Genel not ortalaması 1.80 in üzerinde olan akademik yetersizlik uyarısı almış öğrenci 

açılması halinde, FF/YZ/DZ not aldığı dersleri takip eden ilk yarıyılda tekrar eder ve daha önce 

almadığı dersleri alabilir. 

B) MADDE 22:(3) GNO 1.80 in altında olan ve ders kaydı yaptırdığı yarıyılda FF/YZ/DZ not alarak 

başarısız olduğu derslerin kredi değeri 15 in altında olan öğrenciler, 15 krediyi tamamlamak üzere 15 

kredi değerine kadar daha önce almadığı derslere kayıt yaptırabilirler. 

C) MADDE 23: Bir dersin tekrarı: 

a. Bir dersten FF, YZ ve DZ notu alan öğrenci bu dersi, verildiği ilk yarıyılda tekrar almak 

zorundadır. 

b. Seçmeli bir dersten FF, DZ veya YZ alan öğrenci o ders yerine programda aynı gruptaki başka 

bir seçmeli dersi danışmanın onayıyla alabilir. 

 

Ders Kayıt Sayfasında Kısaltmalar Hakkında 

 

A) Ders Kayıt ekranında SEÇİLEN dersler bölmesindeki M.D.YY etiketi ilgili ders ile yerine yapılan 

dersin öğrencinin şablonunda aynı grupta olmadığını gösterir. Yerine işlemi yanlış yapılmıştır ve 

düzeltilmelidir. 

B) Ders Kayıt ekranında YERİNE ALINABİLECEK dersler (Başarısız dersler) bölmesinde ders adının 

yanında yazılı olan parantez içindeki rakam, ilgili dersin grubundaki derslerin kayıt olunan yarıyılda 

kaç tanesinin açıldığını gösterir. 

C) Ders Kayıt ekranında AÇILAN ve SEÇİLEN dersler bölmelerindeki M.D.Yok! etiketi ilgili dersin 

öğrencinin mezuniyet şablonunda olmadığını gösterir. İlgili ders şablona eklenmeyecek ise öğrenciye 

dersi eklemeyiniz. 

D) Danışman öğrencinin ders kaydını uygun görmesi halinde onaylar. Katkı payını ödemeyen öğrencilerin 

ders kayıtları ve Uygun görülmeyen ders kayıtları için onay verilmez. Öğrenciye ders kaydını 

düzeltmesi için Uyarı mesajı yazılabilir. 

E) Ders Kayıt ekranında BAŞARISIZ dersler bölmesinde 3 seçenek ile öğrencinin başarısız dersleri 

izlenebilir. Başarısız Dersler Bölmesinde üç seçenek vardır. Bunlar; 

a. Öğrencinin tüm başarısız dersleri ve bu dersler içinde ilgili kayıt döneminde aktif olanlar var 

ise yanında aktif yazar. 

b. Öğrencinin başarısız dersleri içinden sadece ilgili kayıt döneminde aktif olanlar gösterilir. 

c. Öğrencinin başarısız derslerinden ilgili kayıt döneminde aktif olanlar ve öğrencinin ders 

kaydına eklemedikleri gösterilir. Ders kaydı sonucunda Bu seçenekte ders görülmemesi 

gerekir. 


