
Sayfa 1

DERS KAYDI İŞLEMLERİ SÜRECİ 

VE İŞ AKIŞ ŞEMASI

Doküman No : 

İlk Yayın Tarihi :

Revizyon No/Tarih :

Sayfa No : 

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

SÜREÇ SAHİBİ

SÜREÇ SORUMLULARI

HİZMET ALINAN

MÜŞTERİLER

(Hizmet Alan)

Dekanlık

Öğrenci, Merkezi Otomasyon Birimi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci Otomasyon Sistemi

GİRDİLER

Öğrenciler

Öğrenci 

ÇIKTILAR Ders Kaydı Yapan Öğrenciler

MEVZUAT

SÜREÇ AÇIKLAMASI

AÇIKLAMA

§ ÖSYM ile ilk defa kayıt yaptıran ve devamlı öğrenciler ders kayıtlarını, ilan edilen Akademik Takvimde 
belirlenen sürelerde öğrenci tarafından öğrenci otomasyon sisteminden yapılır. 

§ Yatay ve Dikey geçiş yoluyla kayıt hakkı kazanan ve kaydını yaptıran öğrenciler ders kayıtlarını, ders 
muafiyet taleplerinin değerlendirilmesinden sonra yapılır.

§ U.Ü. Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği’nin 28 ve 29. Maddeleri Ders alma
§ 2015-2016 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde kayıt yaptıran öğrenciler Geçici Madde 3 – (Ek:RG-7/

12/2016-29911)(1) (1) GANO’su 1.99 ve altında olan 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı ve öncesi kayıtlı 
öğrenci öncelikle başarısız olduğu dersleri tekrar eder ve kredi yükü 30 AKTS’yi geçemez. Bu öğrenci 
üst sınıftan ders alamaz.

Öğrenci üniversiteye yeni kaydolup da İLK KEZ ders kaydı yaptıranlardan mı?

Öğrencinin alması gereken zorunlu/

seçmeli dersi var mı?

Öğrenci, Akademik Takvimde 
belirtilen süreler içinde,  öğrenci 
otomasyon sisteminden derslere 

kaydını yapar

Evet

Öğrencinin GANO’su

1,80'nin altında mı?

Yeni ders alamaz, önceki 
yarıyıl(lar)da aldığı ve başarısız 
olduğu dersler ile koşullu geçtiği 

dersleri (DD, DC) alabilir.

Öğrencinin GANO’su

1,80 – 1,99 arasında mı?

Öncelikle, önceki yarıyıl(lar)da FF, 

FD ve D notu alınan derslere kayıt 

yapılır. Dönemsel 30 AKTS yükünü 

aşmamak üzere kayıt yaptırılacak 

yarıyıldan yeni ders alınabilir.

Öğrencinin GANO’su

2,00 – 2,49 arasında mı?

Öğrencinin GANO’su

2,50 – 2,99 arasında mı?

Öğrencinin GANO’su

3,00 ve üzerinde mı?

Öncelikle, önceki yarıyıl(lar)da FF, 

FD ve D notu alınan derslere kayıt 

yapılır. Dönemsel 36 AKTS yükünü 

aşmamak üzere kayıt yaptırılacak 

yarıyıldan/üst yarıyıldan yeni ders 

alınabilir.

Öncelikle, önceki yarıyıl(lar)da FF, FD 

ve D notu alınan derslere kayıt yapılır. 

Dönemsel 40 AKTS yükünü aşmamak 

üzere kayıt yaptırılacak yarıyıldan/üst 

yarıyıldan yeni ders alınabilir.

Öncelikle, önceki yarıyıl(lar)da FF, FD 

ve D notu alınan derslere kayıt yapılır. 

Dönemsel 50 AKTS yükünü aşmamak 

üzere kayıt yaptırılacak yarıyıldan/üst 

yarıyıldan yeni ders alınabilir.

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

 Öğrenci GANO’sunu yükseltmek 

istiyor mu? 

 Tekrar kayıt, devam, sınav ve benzeri 

zorunlulukları yerine getirmek kaydıyla, 

kredi yükünün elverdiği oranda, başarılı, 

koşullu geçtiği veya muaf olduğu 

dersleri de tekrar alabilir. Tekrarlanan 

derslere de devam zorunludur. -Tekrar 

edilen dersin zorunlu olması halinde 

GANO alınan en son not üzerinden 

hesaplanır. - Tekrar edilen ders seçmeli 

ise ilgili dönemde öngörülen dönemsel 

seçmeli ders sayısından fazla sayıda 

seçmeli ders alınması durumunda; alınan 

dersler arasından en yüksek nota sahip 

olan derslerin dönemsel seçmeli ders 

sayısı kadarı GANO hesabına katılır. 

Evet

Öğrenci SON YARIYILA mı kayıt 

yaptırıyor?

 Mezun olabilmesi için, ders yükünü 

aşan SADECE BİR DERSİ kalıyorsa, 

bu tek derse de kayıt yaptırarak ders 

yükünü bir ders aşabilir. 

İŞ AKIŞI

Evet

HayırEvet
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