2017-2018 Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme ve Katkı Payı/Öğrenim
Ücreti Ödemelerinde Dikkat Edilecek Hususlar
Akademik Takviminde
Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme (Ders Kaydı)

05.09.2017 - 18.09.2017

Güz Yarıyılı Öğrenci Katkı Payının Yatırılması 21.08.2017– 18.09.2017
Güz Yarıyılı Dersler

11.09.2017 - 27.12.2017

Güz Yarıyılı Ders Ekleme-Çıkarma

25.09.2017 - 29.09.2017

Güz Yarıyılı Mazeretli Kayıt Yenileme
09.10.2017
Dilekçesi Vermeleri için Son Gün
Tarihleri arasındadır
2017-2018 Güz Yarıyılı katkı payı/öğrenim ücreti ödemeleri Yapı Kredi
Bankası şubelerinden Öğrenci Numaranız ile harcınızı yatırılabildiği gibi
Üniversitemiz, https://harc.marmara.edu.tr/ adresi üzerinden sadece
'Worldcard'

özelliği

olan

kredi

kartları

ile

online

olarak

yapılabilmektedir.


Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi (ÖBYS) Video



BYS Kullanıcı Oluşturma Video



Katkı Payı Ödemesi Video



Katkı Payından Muaf Olma Video



Ders Seçme-Ders Kayıt Video
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DERS SEÇİMİNİ DÖNEMİNDE YAPILAN HATALAR


Ders seçme döneminde hiç ders seçilmemesi.



Ders seçme döneminde akademik takvimde harç yatırma tarihleri
belirtilmiş olmasına rağmen harç yatırılmaması ve ders seçilmemesi.



Ders seçimi esnasında sadece seçimlik derslerin seçilmesi



Başarısız olunan ve sistem tarafından öğrenciye atanan derslerin sistem
tarafından KESİN KAYIT yapılacağının zan edilerek KESİN KAYIT için
danışman onayına gönderilmemesi.



Eksik ders seçimi



Ders seçiminin taslakta bırakılması KESİN KAYIT için danışman onayına
gönderilmemesi.



Hiç ders seçmediği halde ders ekleme çıkarma tarihinde ders seçmeye
çalışılması.



Akademik Takvimde Harç Yatırma Tarihleri belirtilmiş olmasına rağmen
Harç yatırılmadığından ve ders seçmediğinden ders ekleme çıkarma
tarihinde ders seçmeye çalışılması.



Ders ekleme çıkarma tarihinde çıkarmak istediği dersi BIRAK tuşuna basan
öğrencinin talebi danışmanı tarafından ekleme çıkarma için bırakıldığını
BYS’den takip edilmemesi ve dersi ekleme çıkarma işleminin
tamamlanamaması.



Ders ekleme çıkarma işleminin tamamlayan öğrencinin ders kaydını
danışmana göndermemesi işlemin taslakta kalarak tamamlanamaması.



Ders seçme ve ders ekleme çıkarma tarihlerinde de işlem yapılmadan
mazeretsiz ve mazereti somut hale getirecek belge olmadan ders kaydı
yapılma talebi
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Mazereti somut hale getirecek belge olmasına rağmen mazeretli ders
kaydı tarihlerinde de başvuru yapılmaması.



Ders

kayıtlanma

işleminde

özensiz

davranılması

sonucu

seçilen/seçilmeyen dersin vize/final zamanında farkına varılması sonucu
ekleme/çıkarma yapılmaya çalışılması.


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 ve özen gösterilmesi sorumluluk çerçevesinde hareket
edilmesi öğrencilerimizin eğitim-öğretimleri ve süre kayıplarının önüne
geçmeleri için önem arz etmektedir,

Yukarıda Sayılan maddeler öğrenci ile danışman arasında gerçekleşen bir süreç
olup dış müdahale yapılmamakta/yapılamamaktadır.

2017-2018 Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme Akış Şeması aşağıda
belirtilmiştir dosyaya ulaşmak için tıklayınız.
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2017 – 2018
GÜZ YARIYILI DERS KAYDI İŞLEMİ
Ders Kaydı Dönemi:

II. Öğretim
/
Uzaktan Öğretim

05.09.2017 (Salı) – 18.09.2017 (Pazartesi)

Evet

Öğrenim
harcınızı
yatırdınız
mı?

Öğretim
türünüz nedir?

Ders Kaydı döneminde ders seçmeyen öğrenci Ders
Ekleme – Çıkarma yapamaz!
(Ders Ekleme - Çıkarma tarihleri
25.09.2017 - 29.09.2017)

I. öğretim

Hayır

21.08.2017– 18.09.2017
tarihleri arasında Yapı Kredi
Bankası şubelerinden
Öğrenci Numaranız ile
harcınızı yatırınız.

Hayır

Program süresi
içinde misiniz?

Program süresi; önlisans için 2 yıl, lisans için 4 yıl (bazı
programlar için 5 veya 6 yıl), yüksek lisans için 2 yıl,
doktora için 4 yıl (lisans sonrası doktora için 5 yıl)dır.
Yabancı dil hazırlık ve bilimsel hazırlık süreleri program
süresine dahil edilmez.

Evet
https://bys.marmara.edu.tr adresine
giriş yapınız.

Kullanıcı adı ve
şifreniz var mı?

Hayır
İlk şifremi oluştur linki yoluyla şifre alabilirsiniz.

Evet
Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapınız.

Kullanıcı türü, T.C. Kimlik
No, Baba adı, Doğum tarihi,
vb. bilgileri giriniz.

Aktivasyon işlemini yapınız.



Kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaptığınızda E-Posta
Doğrulama ekranı gelecektir. Bu ekranda güncel e-posta
adresiniz ile cep telefonu numaranızı yazarak Gönder butonuna
tıkladığınızda
e-postanıza aktivasyon maili gönderilecektir.



Size gelen e-postadaki aktivasyon linkini tıklayarak hesabınızı
aktifleştirebilirsiniz.



Kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi girerek işleme devam
edebilirsiniz.

Sol menüden Kayıt Yenileme (Ders Seçme) İşlemleri ni
seçiniz.

Açılan Dersler sekmesinden ders seçimlerinizi
yapınız.

Seçilenleri Ekle yi tıklayınız.
Evet
Seçilen Dersler sekmesinden Danışman Onayına
Gönder i tıklayınız.

Sil butonunu tıklayarak
siliniz.

Evet

Dersler
çakışıyor mu?
Hayır

Hayır
Seçtiğiniz derslerin danışmanınız tarafından
onaylanmasını bekleyiniz.

Reddedilen dersleri Sil
butonunu tıklayarak siliniz.

Hayır

Derslerinizin tümü
onaylandı mı?

Yeni bir ders
alacak mısınız?

Evet

Derslerde
değişiklik yapmak
istiyor musunuz?

Hayır
Kaydınızı kesinleştirmek için danışmanınıza
BYS üzerinden mesaj gönderiniz.

Danışmanınızın kaydınızı kesinleştirmesi ile
Ders Kaydı sürecinin tamamlanması

Evet

Seçtiğiniz bir dersi
kaldırmak için Bırak ı
tıklayınız.
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 Ders kaydı yapılmamış önceki döneme/dönemlere

ait harç bedellerinin

silinebilmesi için, 18.09.2017 tarihine kadar Hukuk Fakültesi Öğrenci İşleri
bürosuna dilekçe ile başvurmaları veya hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr
adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.
 Gelen talepler en kısa sürede işleme alınacak olup bundan sonra harç

borçlarının. (BYS’den veya https://harc.marmara.edu.tr/) den kontrol
edilmesi gerekmektedir
 Sistemde katkı payı hiç görünmeyen ya da bankaya ücret yatırma ile ilgili

sorun yaşayan öğrenciler de 17.09.2017 tarihine kadar Hukuk Fakültesi
Öğrenci

İşleri

bürosuna

dilekçe

hukukogrenciisleri@marmara.edu.tr

ile

başvurmaları

adresine

e-posta

veya

göndermeleri

gerekmektedir.
2008 ÖNCESİ ESKİ YILLIK ÖĞRENCİLER AF İLE KAYITLANAN ÖĞRENCİLER den
OBYS ye aktarılanlar da ders ders seçimlerini kendileri yapacaklardır.

TEK –ÇİFT DERS GRUPLARI
1 ve 2. Sınıf Zorunlu dersleri Tek ve Çift Numaralı olarak
gruplandırılmıştır öğrencilerimizin numaralarının son
hanesine göre kendilerine açılan derslerden aşağıda
belirtilen grup numaralarını seçmelidirler. Yanlış
gruptan ders seçimleri Fakülte tarafından doğru

Grup No

Eğitim Türü

1

1.Eğitim Tek

2

1.Eğitim Çift

3

2.Eğitim Tek

4

2.Eğitim Çift

gruplara aktarımı mazeretli ders kayıtlama tarihi
sonrası yapılacaktır
Açılan derslerin grup numaralarına göre örnek
Ders
Kodu
HUK1007
HUK1007
HUK1007
HUK1007

Grup
No
1
2
3
4

Yıllım Ders Adı
Anayasa Hukuku
Anayasa Hukuku
Anayasa Hukuku
Anayasa Hukuku

Ders
Kodu
HUK107
HUK107
HUK107
HUK107

Grup
No
1
2
3
4

Dönemlik Ders Adı
Anayasa Hukuku I
Anayasa Hukuku I
Anayasa Hukuku I
Anayasa Hukuku I
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TEKRAR ALINABİLECEK 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 (Başarısız olunan dersler değiştirilebilir) önceki

dönemden/dönemlerden başarısız olunan ders/dersler, öğrencilerin Bilgi
Yönetim Sisteminde (BYS) ders seçim ekranına, otomatik olarak ders seçimi
ekranına 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.
 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 Tüketici ve Rekabet Hukuku dersi alınabilir.
 Muaf olunan dersler ile CC ve üzeri notlarla başarılmış dersler tekrar edilmez.

DÖNEMLİK MÜFREDAT İÇİN TIKLAYINIZ
YILLIK MÜFREDAT İÇİN TIKLAYINIZ
ALINABİLECEK DERS SAYISI
Fakültemizdeki bir öğrenci AZAMİ 12 ders alabilir.
(Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (MADDE 18 - (1)
Öğrencilerin bir yarıyılda/yılda anadal ve çiftanadal/yandal programlarından
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alabileceği ders veya uygulamaların toplam sayısı, kayıtlı oldukları öğretim
programındaki yarıyıl/yıl başına ortalama ders sayısının üç fazlasını aşamaz.
Ancak mezuniyet aşamasına gelen öğrencilere Birim Yönetim Kurulu kararıyla
ilave olarak en fazla üç ders verilebilir.)
(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
DÖNEMLİK MÜFREDAT İÇİN TIKLAYINIZ
YILLIK MÜFREDAT İÇİN TIKLAYINIZ
+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 GÜZ
döneminde en fazla 15 ders alabilmesi için bu dönemde (Güz 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
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 Sınamalı öğrenci Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği 18.Madde 5.Fıkrada tanımlanmıştır. Bilgi Yönetim Sisteminde
üzerinde sınamalı öğrenci olup olmadığı belirtilmektedir.
Dönemlik Müfredata Tabi Sınamalı Öğrenci İçin Örnek
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 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.
Sınamalı öğrenci statüsü nedeni ile ders alamama durumu yalnızca İLGİLİ dönem
için geçerlidir.
 Örnek 1) 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.

 Örnek 2) 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,
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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.
Yıllık Müfredata Tabi Sınamalı Öğrenci İçin Örnek
[öğrencinin 1. Yılında 2015-2016 yılında kayıtlandı ve dönem sonunda 1,80 Gano
ortalamasını tutturamadı ise
Öğrencinin 2. Yılı olan 2016-2017 yılında öğrencinin 2. yılı olmasına rağmen
öğrenciye 2. sınıf dersi açılmaz
2016-2017 yılında da dönem sonunda 1,80 Gano ortalamasını tutturamadı ise
Öğrencinin 3. Yılı olan 2017-2018 yılında öğrencinin 3. yılı olmasına rağmen
öğrenciye 2. sınıf dersi açılır 3.sınıf dersi açılmaz
2017-2018 yılında da dönem sonunda 1,80 Gano ortalamasını tutturamadı ise
Öğrencinin 4. Yılında 2018-2019 yılında öğrencinin 4. yılı olmasına rağmen
öğrenciye 3. sınıf dersi açılır 4.sınıf dersi açılmaz
2018-2019 yılında da dönem sonunda 1,80 Gano ortalamasını tutturamadı ise
Öğrencinin 5. Yılında 2019-2020 yılında öğrencinin 4. yılı olduğundan artık
öğrenciye 4.sınıf dersi açılır]
2015-2016 eğitim öğretim yılında kayıtlanan bir öğrenci 1. sınıf sonunda 1.80
ganoyu elde edemez ise öğrenci
2. sınıftaki derslerini alamaz. Bu öğrenci sadece kalmış olduğu ya da DD ve DC
harfli başarı notu olan derslerini alabilir.
Öğrenci bunları almasına rağmen 2. yılsonunda yine 1.80 ve üstü bir GANO
tutturamaz ise İLGİLİ YIL olan 3. sınıftan da ders alamaz ancak geçmiş yıl olan 2.
sınıftan ders açılır
Dolayısıyla sınamalı öğrenci statüsü yalnızca ilgili yılı kapsamaktadır.
.MÜFREDAT
S a y f a 9 | 14

2017-2018 Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme ve Katkı Payı/Öğrenim
Ücreti Ödemelerinde Dikkat Edilecek Hususlar
 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.)
DÖNEMLİK MÜFREDAT İÇİN TIKLAYINIZ
YILLIK MÜFREDAT İÇİN TIKLAYINIZ
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 12’daki; yandal öğrencileri ise sayfa 13’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 adresi çıkacaktır. “Seç ve Kapat” butonuna tıkladıktan sonra
danışmanınıza mesaj gönderebilir ve sorularınızı yöneltebilirsiniz.
DERS EKLEME ÇIKARMA
-Üniversitemiz akademik takviminde
Güz Yarıyılı Ders Ekleme-Çıkarma tarihleri 25.09.2017-29.09.2017 olarak
belirlenmiştir ve bu süreç Danışman Hocalarımız ile Öğrencilerimiz arasında
yürütülmektedir.
- Kayıt Yenileme Döneminde (05.09.2017 - 18.09.2017) Ders Seçmeyen
Öğrenci Ders Ekleme-Çıkarma Yapamaz.
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- Daha önce alıp başarısız olunan Ders/Dersler, bu dönemde de çıkarılamazdeğiştirilemez.
DERS EKLEME-ÇIKARMA İŞLEMİNİN YAPILMASI
1) Öğrenciler, BYS ‘de ekranın solunda yer alan menüden “Kayıt Yenileme (Ders
Seçme) İşlemlerini” seçeceklerdir.
2) Ekranda, daha önce seçilmiş olunan dersin / derslerin sağ tarafından yer alan
“Bırak” butonuna tıklanarak sol altta yer alan “Danışman Onayına Gönder”
kısmından danışman onayına gönderilmelidir.
3) Öğrenci bu işlemi yaptıktan sonra danışmanın bırakma işlemine onay
vermesini bekleyecektir. Danışman hoca tarafından onay verildiği takdirde
bırakılmak istenen dersin sağında yer alan “Sil” butonu aktif olacaktır. Aktif
olduktan sonra öğrenci, silme işlemini gerçekleştirebilecektir.
4) Silme işleminden sonra ders ekleme yapılmayacak ise taslak halindeki dersler
Danışman Onayına Gönderilmelidir.
5) Ders ekleme yapılacak ise (Örneğin; seçimlik derslerin değiştirilmesi,
yükseltmeye alınan bir dersin başka bir dersle değiştirilmesi gibi) “Açılan
Dersler” kısmından ders seçilmeli ve danışman onayına gönderilmelidir.

UYARI 1 : Danışman Hocalarımızın, yukarıda yer alan işlemleri sağlıklı bir şekilde
yürütebilmesi için yapmak istediğiniz değişiklikleri mail yolu ile (mesaj
gönder kısmından) bildirilmeniz önem arz etmektedir.
UYARI 2 : Ders ekleme ve çıkarma işleminde dersler taslak haline düşer (BYS’de
ders ekle-çıkar butonu tıklandığında bu uyarı karşınıza çıkmaktadır).
Bu nedenle ders kayıtlarının tekrar onaylanıp onaylanmadığının
(İstenilen değişik sonrasında) teyidini yapmak için en geç; ders ekleçıkar dönemin sonunda, BYS’de yer alan transkript kontrol edilmelidir.
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Yapılan değişiklik sonrası, 2016-2017 Güz döneminde dersleriniz yer
alıyorsa ders kaydının yapıldığı anlamı taşımaktadır. Aksi bir durumda
danışmanlar ile iletişime geçilmelidir.
UYARI

3

:

TASLAK

halindeki

onaylanmayacağından

dersler,

dersler,

danışmanlar

mutlaka

danışman

tarafından
onayına

gönderilmelidir.
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ÇİFT ANADAL
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YANDAL
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