DERS SEÇİMİNDE YAPILMASI GEREKENLER VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Öğrencilerin

ders

seçme

tarihleri

Üniversitemiz

akademik

takviminde

belirtilmiştir

(http://takvim.marmara.edu.tr/). Bu takvime göre kayıt yenileme 30.01.2017-03.02.2017 tarihleri
arasındadır. Bahar yarıyılı öğrenci katkı paylarının (harç) yatırılması için de aynı tarihler geçerlidir
(Yapı Kredi Bankası). Öğrenciler ders seçimini, 5. sayfada yer alan şemadaki işlemleri takip ederek
yapacaklardır (http://dosya.marmara.edu.tr/oidb/derskayit/Kayit_yenileme_2016_2017_v3.pdf).

* Ders kaydı yapılmamış önceki döneme/dönemlere

ait harç bedellerinin silinebilmesi için, 30.01.2017-

01.02.2017 tarihleri arasında (3 gün) Hukuk Fakültesi Öğrenci İşleri bürosuna dilekçe ile başvurmaları veya
hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.
Gelen mailler en geç 24 saat içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilecektir. Bu süreden sonra harç
borçlarının kontrol edilmesi gerekmektedir. (BYS’den veya https://harc.marmara.edu.tr/)
*Sistemde katkı payı hiç görünmeyen ya da bankaya ücret yatırma ile ilgili sorun yaşayan öğrenciler de
30.01.2017-01.02.2017 tarihleri arasında (3 gün) Hukuk Fakültesi Öğrenci İşleri bürosuna dilekçe ile
başvurmaları veya hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.
*YILLIK MÜFREDATA tabi öğrencilerimizin ders kaydı yapmalarına gerek yoktur. harç ücreti yatırması
gereken öğrenciler harç ücreti ödeyeceklerdir. (2. öğretim öğrencileri ile 2. üniversite harcı ödemesi gerekenler)
*ESKİ YILLIK ÖĞRENCİLER /2008 ÖNCESİ AF İLE KAYITLANAN ÖĞRENCİLER de bahar
döneminde ders kaydı yapmayıp bu kapsamdaki öğrencilerin tamamı bahar döneminde harç yatırmaları
gerekmektedir.
TEKRAR EDEN DERSLER
-

Öğrenciler GANO’sunu (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) yükseltmek amacıyla önceki yıl/yarıyıllardan
kalan DD ve DC harfli notları bulunan dersleri tekrar alabilirler (zorunlu değildir).

-

Seçimlik dersler dışında (Seçimlik dersler değiştirilebilindiği için) önceki dönemden/dönemlerden
başarısız olunan ders/dersler, öğrencilerin Bilgi Yönetim Sisteminde (BYS) ders seçim ekranına, otomatik
olarak gelmekte olup; öğrenci bu dersleri kayıt yenileme tarihlerinde ve ders ekle-çıkar döneminde
çıkaramazlar. Otomatik olarak gelen bu dersler ve seçilen diğer dersler danışman onayına
gönderilmediği takdirde danışman hocalar tarafından kayıt işlemi yapılamamaktadır.

-

Bir dersten başarısız olan veya dersi öğretim programındaki yarıyılda/yılda alamayan öğrenciler, bu dersi
verildiği ilk dönemde almak zorundadır.
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-

Tekrar edilen (başarısız olunan) ders, seçimlik ise; öğrenciler aynı dersi veya o dersin içinde bulunduğu
seçimlik ders havuzundan başka bir seçimlik dersi alabilir.

-

ÖRNEK: 3.sınıf seçimlik derslerden Teminat Hukuku dersini seçmiş ve başarısız olmuş ise bir sonraki
ders seçiminde bu dersin yerine aynı havuzda bulunan (Sayfa 8) Tüketici ve Rekabet Hukuku dersi
alınabilinir.

-

Muaf olunan dersler ile CC ve üzeri notlarla başarılmış dersler tekrar edilmez.

ALINABİLECEK DERS SAYISI
-

Fakültemizdeki bir öğrenci AZAMİ 12 ders alabilir. (Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği Madde 18/1) Seçilen dersler alt sınıflardan kalan ve/veya başarısız olunan derslerden
başlanarak seçilmelidir.

ÜSTTEN DERS ALMA
-

GANO’su en az 3,00 olan öğrenciler, Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
18.maddenin 1.fıkrasında belirtilen koşullara uymak kaydıyla üst yarıyıllardan/yıllardan ders alabilir.
Hangi dersin hangi dönemde okutulduğuna ilişkin müfredat, dönemlik öğrenciler için 7. ve 8.sayfada
bulunmaktadır.

+3 DERS
-

Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilere Birim Yönetim Kurulu kararıyla ilave olarak en fazla üç ders
verilebilir. Öğrencilerin bu haktan faydalanabilmesi için mezuniyet aşamasında olmaları gerekir. Yani
öğrenci bu haktan yararlandığı dönemde mezun olabilecek durumda olması gerekmektedir. Bu
durumda 12 ders dışında en fazla +3 ders alınabilir. Örneğin öğrencinin bahar döneminde en fazla 15 ders
alabilmesi için bu dönemde (bahar döneminde) mezun olabilecek durumda olması yani güz döneminde
hiç dersinin bulunmaması gerekir. Bu durumdaki öğrencilerin, 12 dersten fazla ders için dilekçelerini
Fakülte Yönetim Kuruluna arz edilmek üzere ıslak imzalı olarak Fakültemiz Öğrenci İşleri
Bürosuna teslim etmesi gerekmektedir.

SINAMALI ÖĞRENCİ
-

Sınamalı öğrenci Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 18/5 ‘te
tanımlanmıştır. Bilgi Yönetim Sisteminde üzerinde sınamalı öğrenci olup olmadığı belirtilmektedir.

-

Dönemlik bir sınamalı öğrenci şu aşamalardan sonra tespit edilir;
Öncelikle öğrencinin GANO ‘suna bakılır. Şayet GANO 1.80 altında ise bu durumda öğrencinin son
iki dönem YANO ‘suna bakılır. Son iki dönem YANO ‘suna yaz okulu YANO ‘su dâhil değildir. Bu
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son iki dönem YANO ‘lardan biri 2.00 ve üzeri ise öğrenci sınamalı olmaz. 2.00 altı ise sınamalı
öğrenci olur.

-

Bu durumda olan DÖNEMLİK müfredata öğrenciler bir sonraki yarıyıldan ders ALAMAZ. Bu
öğrenciler başarısız oldukları derslerin yanı sıra GANO yükseltmek amacıyla DD ve DC harfli başarı notu
olan dersleri de alabilirler.

-

Örneğin 3.yılını (6.yarıyılını) bitirmiş bir öğrenci 4.sınıfa geçerken sınamalı öğrenci statüsünde ise
4.sınıf 1.dönem derslerini alamayıp yalnızca başarısız olduğu (FF) dersleri ve dilerse DD ve DC olan
derslerini alabilir. Özetle; bulunduğu sınıftan ders alınamayıp alttaki sınıflardan ders alınabilecektir.

-

Sınamalı öğrenci statüsü nedeni ile ders alamama durumu yalnızca İLGİLİ dönem için geçerlidir.
Örneğin 2.yılını (4.yarıyıl) tamamlamış bir dönemlik öğrenci, 3.sınıfa (5.yarıyıla) geçerken sınamalı
öğrenci olması nedeniyle 3.sınıf 1.dönemden ders alamaz ve 3.sınıfı tamamlayıp (6.yarıyılı) 4.sınıfa
geçerken yine sınamalı öğrenci olursa, bu öğrenciye İLGİLİ dönem olan 4.sınıf 1.yarıyıl dersleri
açılmaz, ders seçemediği yıl olan 3.sınıfa ait dersler açılır. Dolayısıyla 4.yılını (8 yarıyılı) tamamlamış
bir öğrenciye tüm dersler açılır.

-

Sınamalı öğrenci durumu YILLIK müfredata tabi öğrenciler için her eğitim-öğretim yılı başında
aranır. Doğal olarak yıllık müfredata tabi öğrenci sınamalı olursa 1 yıl kaybına uğrar. Dönemlik
öğrenciler ise sınamalı olduğu dönemde GANO veya YANO koşullarını sağlarsa 1 dönem kaybı
olur.

MÜFREDAT
-

Öğrencilerimizin müfredatı gözeterek ilgili yarıyıla/yıla ait hangi dersleri alması gerektiğini bizzat takip
etmelidir. (Tabi olunan müfredat öğrencilerin BYS’sinde “Müfredat” başlığı altında yer almaktadır.)

DENKLİK, YANDAL ve ÇİFT ANADAL (ÇAP) ÖĞRENCİLERİ
-

Denklik, öğrenci Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenen dersleri almakla yükümlüdür. Bu dersler
dışında ders seçimi yapılmaması gerekir. Çift anadal öğrencileri sayfa 9’daki; yandal öğrencileri ise sayfa
10’da bulunan müfredata göre ders almakla yükümlüdür.

DANIŞMAN İLE İLETİŞİM
-

Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) sağ üst köşede yer alan “Mesajlara” tıklayarak karşınıza çıkan ekrandan
sol üstte yer alan “Yeni Mesaj” butonuna tıklamanız ve “Kime” yazılı butona tıkladıktan sonra “Listele”
butonuna tıklamanız gerekmektedir. Bu işlemleri yaptıktan sonra karşınıza danışman hocanızın mail
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adresi çıkacaktır. “Seç ve Kapat” butonuna tıkladıktan sonra danışmanınıza mesaj gönderebilir ve
sorularınızı yöneltebilirsiniz.
NOT: Birim Yönetim Kuruluna Öğrencilerin Bahar Yarıyılı Mazeretli Kayıt Yenileme Dilekçesi Vermeleri için
Son Gün; 06.03.2017 tarihi olup ders kaydı yapılamadığı hakkındaki durumun, resmi belge ile
belgelemeyenlerin mazeretli ders kaydı yapılmayacaktır. Bu nedenle ders kayıt süresinde ders
kayıtlanmaların yapılması ve ders kayıtları tamamlandığında seçilen derslerin transkriptte yer aldığından
emin olunması önem arz etmektedir.

Ders seçimini Döneminde Yapılan Hatalar
1. Ders Seçimi esnasında sadece seçimlik derslerin seçilmesi
2. Başarısız olunan ve sistem tarafından öğrenciye atanan dersledir KESİN KAYIT için danışman onayına
gönderilmemesi.
3. Ders seçiminin taslakta bırakılması KESİN KAYIT için danışman onayına gönderilmemesi.
4. Eksik ders seçimi
5. Hiç ders seçmeme ve ders ekleme çıkarma tarihinde ders seçmeye çalışılması.
6. Harç yatırılmadığından ders ekleme çıkarma tarihinde ders seçmeye çalışılması.
7. Ders ekleme çıkarma tarihinde çıkarmak istediği dersi BIRAK tuşuna basan öğrencinin daha sonra bu
ders danışmanı tarafından ekleme çıkarma için bırakıldığını BYS’den takip edilmemesi ve dersi
ekleme çıkarma işleminin tamamlanamaması.
8. Ders ekleme çıkarma işleminin tamamlayan öğrencinin ders kaydını danışmana göndermemesi sonucu
işlemin taslakta kalarak tamamlanamaması.
9. Ders seçme ve ders ekleme çıkarma tarihlerinde de işlem yapılmadan mazeretsiz ve mazereti somut hale
getirecek belge olmadan ders kaydı yapılma talebi
10. Mazereti somut hale getirecek belge olmasına rağmen mazeretli ders kaydı tarihlerinde de işlem
yapılmaması.
11. Ders kayıtlanma işlemini kontrol edilmemesi sehven seçilen/seçilmeyen dersin vize/final zamanında
farkına varılması sonucu ekleme/çıkarma yapılmaya çalışılması.
12. Öğrencilerin, BYS’deki “Bilgilerim” kısmında yer alan iletişim bilgilerinin güncel olmaması sebebiyle
geri dönüşlerin yapılamaması. (Bu kısımda, değiştirilmek istenen iletişim bilgisinin solunda kalan
kutucuk işaretlendikten sonra iletişim bilgisinin hemen üst kısmında yer alan değişiklik yapılabilecek alan
aktif olacaktır.)
Yukarıda belirtilen ders seçiminde gözlenen durumlarla karşı karşıya kalınmaması için öğrencinin takibine bağlı
olan ders seçme ve ekleme çıkarma işlemlerinde titizlik gösterilmesi ve takip edilmesi öğrencilerimizin eğitimöğretimleri için önem arz etmektedir,
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Yukarıda Sayılan maddeler öğrenci danışman arasında gerçekleşen bir süreç olup dış müdahale
yapılmamakta/yapılamamaktadır.
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DERS EKLEME ÇIKARMA

Üniversitemiz akademik takviminde belirlenen ders ekleme çıkarma tarihleri 22-23/02/2017 olarak
belirlenmiştir. Ders ekleme çıkarma süresi oldukça kısıtlı olduğundan ve ders ekleme çıkarma prosedürü
tamamen danışman onayına bağlı olduğundan danışman hocalarımızın bu 2 günlük süre içerisinde ekleme ve
çıkarma onaylarına azami özen göstermeleri gerekmektedir.
-

Bir öğrencinin ders ekleme çıkarma işleminde bulunabilmesi için ders kayıt döneminde (30.01.201703.02.2017) ders seçme işlemi yapmış olmaları gerekir.

-

Ders seçim dönemlerinde öğrencilerin bilgi yönetim sisteminde ders seçim ekranına alttan kalan
başarısız oldukları FF harfli başarı notu olan dersler otomatik seçilmiş olarak gelir. Öğrenci bu dersleri
ders ekle/çıkar döneminde çıkaramaz.

1) Öğrenciler BYS ‘de ekranın solunda yer alan menüden “Kayıt Yenileme (Ders Seçme) İşlemlerini”
seçecekler.
2) Ekranda, daha önce seçmiş olunan dersin/derslerin sağ tarafında yer alan BIRAK butonuna tıklayacak
ve danışman onayına gönderecek.
3) Öğrenci bu işlemi yaptıktan sonra danışmanının bırakma işlemine onay vermesini bekleyecek.
4) Danışman bırakma işlemini onayladıktan sonra öğrencinin dersin yanında bulunan SİL butonuna
tıklaması gerekir. Silme işleminden sonra ders ekleme yapılmayacaksa “Taslak Halindeki Dersleri
Danışman Onayına Gönder” butonuna tıklaması ve danışmanın dersleri onaylaması gerekir.
5) Ders ekleme yapacak ise derslerini eklemeli ve ardından “Taslak Halindeki Dersleri Danışman
Onayına Gönder” butonuna tıklamalıdır.
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ÇİFT ANADAL
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YANDAL
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