
ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA KAYITLI ÖĞRENCİLERİN KAYIT 

YENİLEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Dayanak 

Amaç 

MADDE 1- Bu Usul ve Esasların Amacı; İzmir Bakırçay Üniversitesinin ön lisans ve lisans 

programlarına (Tıp Fakültesi hariç)  kayıtlı öğrencilerin kayıt yenileme ve ders seçme 

işlemlerini belirlemektir. 

 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar 12.01.2020 tarih ve 31006 sayılı Resmi Gazete ’de 

yayımlanan İzmir Bakırçay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3-  

AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını, 

AKTS Yükü: Bir yarıyılda alınabilecek AKTS toplamını, 

 

İfade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kayıt Yenileme ve Ders Seçme İşlemleri 

 

 

Katkı Yenileme İşlemleri 

MADDE 4-(1) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (EK-1) ile katkı payı veya öğrenim ücreti 

ödemesi gereken öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ödemelerini 

gerçekleştirerek kayıt yenileme işlemini yaptırırlar.  

 

(2) Katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerden mazereti ilgili birim tarafından 

kabul edilmeyenlerin kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.  

 

(3) Her yarıyıl başında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders kaydı yaptırmak zorunludur. 

Akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kaydı yaptırmayan öğrencilere, ilgili birim 

tarafından mazeretleri uygun bulunması halinde son bir hak tanınır.  

 (4) Yeni kayıt yaptıran birinci yarıyıl öğrencilerinin ders kayıtları, müfredatlarının birinci 

yarıyılında birden fazla seçmeli ders bulunmaması halinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

tarafından sistem üzerinden otomatik olarak yapılır.  

(5) Bulunduğu yarıyılda ders kaydı yaptırmayan öğrenci o yarıyıldaki derslere giremez ve bu 

süre öğrenim süresinden sayılır. 

 

 

 

 

 

 



Ders Seçme İşlemleri 

MADDE 5- (1) Sınamalı öğrencilerin bir yarıyıldaki AKTS yükü en fazla 30 olabilir. 

 

 (2) AGNO’su 1,80-3,00 arasında olan öğrenciler bir yarıyılda en fazla 36 AKTS’lik derse kayıt 

yaptırabilir. Öğrenciler kayıtlarını yenilerken öncelikle alttan alacakları başarısız oldukları 

derslere, alt yarıyılda hiç almadığı derslere ve bulunduğu yarıyıldaki derslere kayıt yaptırabilir. 

 

(3) AGNO’su en az 3,00 olan öğrenciler bulunduğu yarıyıla kadar başarısız dersi bulunmaması 

koşuluyla 40 AKTS’ye kadar açılan bir üst sınıf derslerine danışmanının onayı ile kayıt 

yaptırabilir.  

(4) İntibak ve muafiyet işlemleri bulunan öğrencilerden, bulunduğu yarıyılda 30 AKTS den az 

dersi bulunan öğrenciler, danışmanın onayı ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile başarısız 

dersi olan öğrenciler 36 AKTS ye kadar, başarısız dersi bulunmayan öğrenciler ise 40 AKTS 

ye kadar bir üst yarıyıldan ders alabilirler. 

 

(5) Mezuniyet aşamasında olan ön lisans öğrencileri son yarıyılda, lisans öğrencileri ise son iki 

yarıyılda 45 AKTS’ye kadar ders alabilir. 

 

(6) Ders Seçme işlemleri, öğrenci tarafından akademik takvimde belirtilen sürelerde seçilecek 

derslerin danışman öğretim elemanı tarafından onaylanması ile tamamlanır. Öğrenciler 

danışmanı tarafından onaylanmamış derse devam edemez, bu dersin sınavlarına giremez, 

girilen sınav geçerli sayılmaz. 

 

Yürürlük 

MADDE 6 – (1) Bu usul ve esaslar Üniversitemiz Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe 

girer. 

Yürütme 

MADDE 7 – (1) Bu usul ve esasları İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

DERS SEÇME İŞLEMLERİNDE ÖĞRENCİLERİN AZAMİ AKTS YÜKÜ TABLOSU 

Öğrencinin; Azami AKTS 

yükü 

Sınamalı olması durumunda 30 

 

AGNO’sunun 1,80-3,00 aralığında olması durumunda 36 

AGNO’sunun en az 3,00 ve başarısız dersinin olmaması durumunda  40 

İntibak ve Muafiyet işlemleri sonunda bulunduğu yarıyılda 30 AKTS den 

az dersi olması ve başarısız dersi bulunması durumunda 

36 

İntibak ve Muafiyet işlemleri sonunda bulunduğu yarıyılda 30 AKTS den 

az dersi olması ve başarısız dersi bulunmaması durumunda 

40 

Mezuniyet aşamasında olması koşuluyla, öğrenci ön lisans programında ise 

son yarıyılda, lisans programında ise son iki yarıyılda alabileceği 

45 

 


