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12.08.2011 tarih 28023 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan Dniversitemiz On Lisans ve Lisans
Ogretim ve Smav Yonetrneligi'nin 16. maddesinde; "Ogrenciler ogrenimlerine ba~layabilmek, devam
edebilmek i9in, 2547 sayih Kanunun 46 nc1 maddesi ve ilgili diger mevzuatla belirlenen mali
yillci.imltilii.klerini yerine getirmek zorundad1rlar. Donem/ders kayd1, ders alma/birakma ve mali
ytikiimltiliikleri yerine getirme tarihleri, ilgili yanyil dersleri ba~lamadan iki hafta once ve dersler
ba~lad1ktan bir hafta soma olmak kayd1yla ilgili birimlerin yonetim kurullannda belirlenerek ilan edilir.
Bu ~artlan yerine getirmeyen veya ilgili birim yonetim kurulu tarafmdan kabul edilen bir mazereti
olmadan donem/ders kayd1ru yaptmnayan bir ogrenci, 0 yanyilda veya yilda ogrenimine devam edernez."
denilmektedir.
Bazi birimlerimizin donem/ders kayd1 i~lemlerini yukanda ifade edilen yonetmelik maddesine
uygun olarak yapmarnas1, kayit yenilemeyen ogrenci giri~lerinin zamarunda yap1lrnamas1 9e~itli sorunlarm
ol~masma, Ogrenci t~leri Daire Ba~kanhgmca yapilan diger i~lerin aksarnasma ve zaman kaybma neden
olmaktadir.
Diger taraftan Maliye Bakanhgi Blit9e ve Mali Kontrol Genel Mtidtirltigu'niin internet
sayfasmda yayinlanan "Ogrenci Katia. Paylanmn Devlet9e Kar~1lanmasma ili~kin Uygulama Usul ve
Esaslan"nda, 2015-2016 egitim-ogretim yilma ili~kin Devlet9e kar~1lanacak ogrenci katkI payi tutanmn
hesaplanmasmda YOKSIS kayitlanmn esas almacagi, 2015-20 16 egitim-ogretim yih Guz Donemi
ogrenci sayilanrun ol~turulmasma ili~kin i~lemlerin 31 Ocak 2016, Bahar Donemi i~lemlerinin ise 15
Mart 2016 tarihine kadar tamamlanmas1 gerekti gi belirtilmi~tir.
Bu nedenle, uygulama birliginin saglanmas1 ve ya~anan sorunlann giderilmesi a91smdan, 20152016 ogretim yih Bahar Donemi i9in 01 Mart 2016, daha sonraki doneml.er i9in ise birimlere e-posta
yoluyla belirtilen tarihe kadar donem/ders kayitlanmn yap11.mas1 ve kayit yenilemeyen ogrenci
bilgilerinin sisteme girilmesi gerekrnektedir. Bu tarihten sonra sistem kapatilacak olup, hi9bir ~ekilde
donern/ders kayd1 ic,:in sistem a91lmayacaktlr.
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