
2019-2020 BAHAR DÖNEMİ DERS KAYITLARI  

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (ÖN LİSANS) 

 

1- 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR yarıyılı için Lisans öğrencilerinin 11-14 Şubat 

2020 tarihleri arasında öğrenci bilgi sistemi üzerinden yaptıkları ders seçimleri (ders kaydı 

işlemleri), 11-14 Şubat 2020 tarihleri arasında danışmanları tarafından onaylanarak 

kesinleştirilecektir. Belirlenen süreler içinde kayıt yenileme işlemini veya ders kaydını 

yaptırmayan öğrenciler o yarıyılda derslere devam edemez, sınavlara alınmaz ve öğrencilik 

haklarından yararlanamaz. 

2- 2 (iki) yıl öğrenim süresini aşan öğrenciler, yabancı uyruklu öğrenciler ve ikinci öğretim 

öğrencilerinin; öğrenci katkı payı / öğrenim gideri bedelini Türkiye Halk Bankası Dialog, 

Mobil ve ATM’lerinden öğrenci numaraları ile ders seçimi süresi içinde yatırmaları 

gerekmektedir. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti yatırıldıktan ders seçim işlemini 

gerçekleştirebileceklerdir. Daha sonra danışman onayı yapılacaktır. 

3- Ders kayıtları akademik danışman tarafından 11-14 Şubat 2020 tarihleri arasında 

onaylanacak olup, öğrencinin bu süreci takip etmesi onaylanan ders kaydını kontrol 

etmesi ve danışman & öğrenci imzalı evrakın danışman tarafından muhafaza edilmesi 

gerekmektedir. (Uyuşmazlık halinde Öğrenci Bilgi Sisteminde kayıtlı olan ders seçimi 

geçerli kabul edilecektir) 

 

4- 2018 ve önce girişli öğrencilere öncelikle varsa alt yarıyıldan başarısız oldukları 

ve/veya devamsızlıktan kaldıkları dersler verilmelidir. Daha sonra alacağı diğer dersler 

öğretim programındaki yarıyıl dersleri dikkate alınarak tamamlanmalıdır. Derslerde 

çakışma var ise danışman tarafından ders kaydının onaylanmaması ilgili öğrenciye 

bildirim yapılarak çakışma yapan dersin öğrencinin üzerinden silinerek ders kaydının 

onaylanması gerekmektedir. 

Öğrenciler alt yarıyıldan başarısız oldukları ve/veya devamsızlıktan kaldıkları dersler 

ile 2019-2020 BAHAR yarıyılına ait yarıyıl dersleri en fazla 40 AKTS’dir. 

 

5- Öğretim programında yer alan seçmeli dersler, öğretim programında o yarıyılda açılan 

seçmeli ders grupları içinden belirlenen kredi yükü kadar alınabilir / verilebilir. Öğretim 

planlarında her yarıyıl için 30 AKTS ders yükü bulunduğundan seçmeli dersler mutlaka 

mevcut yarıyılda anılan seçmeli ders grubundan verilmelidir. 
 

6- BAHAR Yarıyılında öğrenim süresini aşan, azami süre sonu sınavlarına göre tek dersten 

sınırsız sınav hakkı elde eden, üç ve dört yarıyıl ders sayısı 5 ve altında olup sınava girecek 

olan öğrencilerimiz ders seçme işlemi yapacak olup, öğrenci katkı payı / öğrenim gideri 

bedelini ders seçme süresi içinde ödemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde dönem 

sonunda sınavlara alınmayacaklardır.   

 



7- Öğrenciler bir seçmeli dersten başarısız olduğu takdirde, aynı dersi tekrar alabileceği 

gibi, başarısız dersin yerine AKTS kredisini göz önünde bulundurarak açılan farklı bir 

seçmeli dersi de alabilir. Öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin yerine farklı bir seçmeli 

ders almak istemesi durumunda, ayrıca bölüm başkanlığına vereceği dilekçesi ile talebini 

beyan etmesi gerekmektedir. 

 

8- Öğrencilerin öğretim programında program dışından Meslek Yüksekokulu içinde diğer 

programdan veya Üniversite bünyesinde alabileceği belirtilen dersler; bölüm 

başkanlığının onayı ile herhangi bir birimlerden verilebilir.  

 

9- Dönem başından itibaren en geç iki hafta içinde; danışmanların öğrenciler ile bir 

toplantı yapması gerekmektedir. Danışmanlar tarafından yapılan toplantıda öğrencilerin 

BAHAR döneminde kayıtlandıkları dersleri gösterir danışman onaylarını mutlaka kontrol 

etmesi konusunda uyarılması ve danışmanlar tarafından hatalı onaylar yapılıp 

yapılmadığının gözden geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

 

10- 11-14 Şubat 2020 tarihleri arasında ders kayıtlarını yapamayan veya eksik yapan 

öğrenciler için; Danışmanlar tarafından 17-19 Şubat 2020 tarihleri arasında ders 

ekleme/silme işlemiyle ders kayıtları düzeltilebilir. Haklı ve geçerli nedenlerle 11-14 Şubat 

2020 tarihleri arasında kayıt yenilemeyen öğrencilerin başvuruları en geç 21 Şubat 2020 

tarihine kadar alınacaktır. Öğrencilerin 21 Şubat 2020 tarihine kadar mazeret dilekçesi 

ve ekinde sunacakları mazeret belgesi ile başvuruda bulunmaları durumunda 

durumları ilgili yönetim kurullarınca değerlendirilerek karara bağlanacaktır.  

11- Belirlenen süreler içinde kayıt yenileme işlemini veya ders kaydını yaptırmayan 

öğrenciler o yarıyılda derslerde devam edemez, sınavlara alınmaz ve öğrencilik 

haklarından yararlanamaz. 

 

12- Danışman onayları tamamlandıktan sonra BAHAR döneminde kayıt yeniletmeyen ve 

danışman onayı yapılmayan öğrencilerin listeleri birimlerimize gönderilecektir. 

 
 

Düzce Üniversitesi 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

 


