YENİ KAYIT TARİHLERİNİ NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?

Yeni kayıt tarihlerini, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan; ÖSYS Yerleştirme Belgenizden; ayrıca
Üniversitemizin internet sayfasından da öğrenebilirsiniz.

YENİ KAYIT İŞLEMLERİMİ NASIL YAPABİLİRİM?

Üniversitemizde yeni kayıt işlemleri, ÖSYM yerleştirme belgesinde belirtilen
tarihlerde yapılmaktadır. ÖSYM tarafından yerleştirilerek kayıt hakkı kazanmışsanız,
Üniversitemizin web sayfasında yer alan duyuruda belirtilen başvuru için gerekli
belgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeniz halinde kayıt işleminiz
tamamlanmış olacaktır.

ÜNİVERSİTEYE YENİ KAYDIMI SÜRESİ İÇİNDE YAPTIRAMAZSAM NE OLUR?

Belirtilen kayıt tarihleri arasında kaydınızı yaptırmazsanız, kayıt hakkınızdan
vazgeçmiş sayılırsınız.

YENİ KAYIT İŞLEMLERİNİ ŞAHSEN YAPMAK ZORUNDA MIYIM?

Evet, kesin kaydınızı kendiniz yaptırmak zorundasınız. Posta yolu ile kayıt
yapılmamaktadır. Ancak ağır hastalık, kaza, doğal afetler vb. gibi belgelendirilen
olağan üstü durumlarda noterden vekâlet verilen birisi tarafından kayıt işlemi
yapılabilir.

YENİ KAYITTA, ÖSYS KILAVUZUNDA İSTENEN BELGELERDEN BAŞKA BELGE
İSTENİR Mİ?

ÖSYS tarafından bildirilen kayıt belgeleri dışında belge istenebilir. Bu belgeler
Üniversitemiz web sayfasında duyurular kısmında yayınlanmaktadır.

EKSİK EVRAKLA KAYIT YAPTIRABİLİR MİYİM?

Eksik evrakla kesinlikle kayıt yapılmaz. Kayıt işleminin tamamlanması için kayıt
evraklarının süresi içinde ve eksiksiz teslim edilmesi gerekir. Lütfen evraklarınızı
zamanında ve eksiksiz olarak tamamlayıp, teslim etmeye özen gösteriniz.

ÜNİVERSİTEYE YENİ KAYIT YAPTIRDIKTAN SONRA BAŞKA İŞLEM YAPMAM
GEREKİYOR MU?

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sadece ilk yarıyıl dersleri Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığımız tarafından atanmaktadır.

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİ KİM BELİRLER?

Katkı payı/öğrenim ücretleri her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir.

KİMLER KATKI PAYI ÖDEMEZ?

Şehit ve gazi çocukları öğrenci katkı payından muaftır.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER HANGİ ORANDA ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDERLER?

Engelli öğrenciler kayıt yaptırma ve yenileme sırasında Sağlık Kurulu Raporunu ibraz
ettikleri takdirde özürlülük oranı kadar öğrenim ücretinde indirim yapılacaktır.

"İKİNCİ ÖĞRETİMDE %10’A GİREN ÖĞRENCİLER NE KADAR KATKI PAYI ÖDER?

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın her bir dönem için belirlenen asgari dersleri
alarak başarılı olan ve önceki dönemlerden başarısız dersi olmayan öğrencilerin
Dönem Not Ortalamasına göre yapılacak sıralamada ilk %10’a giren ikinci öğretim
öğrencileri bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci
katkı payı miktarı kadar öğrenim ücreti öderler.

KAYIT YENİLEME, ARA SINAVI, YILSONU SINAVI VE DİĞER SINAV TARİHLERİNİ KİM
BELİRLİYOR?

Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen akademik takvimde kayıt yenileme,
ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınav
tarihleri belirtilir. Ara sınav tarihleri ilgili birimce belirlenerek öğrencilere duyurulur.

SÜRESİ İÇİNDE KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİ YAPAMAZSAM NE OLUR?

Öğrenciler her yarıyıl başında, akademik takvimde belirlenen süreler içinde kayıtlarını
yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kaydınızı yenilemezseniz o yarıyılda derslere
giremezsiniz ve bu süre öğrenim sürenizden sayılır. Ayrıca, sadece öğrenim ücretinizi
ve katkı payını yatırmanız kaydınızın yenilendiği anlamına gelmez; ders kaydını da
mutlaka yaptırmak zorundasınız.

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİNİ ÇEŞİTLİ NEDENLERDEN DOLAYI ZAMANINDA
YAPILMADIĞI TAKDİRDE HANGİ YOL İZLENMELİDİR?

Akademik takvimde belirtilen sürelerde kaydını yaptıramayan öğrenciler,
mazeretlerine ilişkin başvurularını, öğrenim gördükleri ilgili birime yapmalıdırlar.
Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler ise kayıt yenileme
işlemlerini kabul tarihinden sonra tamamlamak zorundadırlar.

BİR YARIYIL KAYIT YENİLEMEYEN ÖĞRENCİNİN İZLEYEN YARIYILDA ÖĞRENCİLİK
HAKKI DEVAM EDER Mİ?

Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremez ve öğrencilik haklarından
yararlanamazlar. İzleyen yarıyılda ise kaydını yenilediği taktirde öğrencilik hakları
devam eder.

KAYIT YENİLEME SIRASINDA ALTTAN BAŞARISIZ OLDUĞUM DERSİ ÖNCELİKLE Mİ
ALMALIYIM?

Evet, kayıt yenileme sırasında öncelikle alttan başarısız ve devamsız olduğunuz
derslerin alınması gerekmektedir. Sistem sadece devamsızlık ve başarısız olduğunuz
dersleri otomatik olarak eklemektedir. İlk kez alınacak dersleri siz kendiniz isterseniz
seçebilirsiniz.

YOKLAMA VE SINAV LİSTESİNDE İSMİM GÖRÜNMÜYORSA NE YAPMALIYIM?

Bu konuda birçok olasılık olabilir, örneğin ders kaydınızı yapmamış olabilirsiniz, ilgili
dersi bir başka şubede alıyor olabilirsiniz. En kısa zamanda Öğrenci işleri Daire
Başkanlığına bildirmeniz gerekmektedir.

KAYIT DONDURMA YAPILABİLİR Mİ?

Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, askerlik, maddi, aile, kişisel, akademik,
yurtdışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar gibi nedenlerle kayıt dondurma
başvurusunda bulunabilirler. Yeni öğrenciler, ancak üniversiteye kayıt işlemlerini
tamamladıktan sonra kayıt dondurma başvurusunda bulunabilirler.

GEÇERLİ MAZERETİ OLAN ÖĞRENCİ, EN FAZLA NE KADAR KAYIT DONDURABİLİR?

Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci haklı ve geçerli nedenlere uygun
olarak mazeretini belgelemesi ve ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından kabul
edilmesi kaydıyla en fazla iki yarıyıl süre için kayıt dondurabilmektedir. Ancak öğrenci
dışında gelişen olağanüstü durumlarda bu süre uzatılabilir.

ASKERLİK NEDENİYLE KAYIT DONDURULABİLİR Mİ?

Milli Savunma Bakanlığının Asker Alma Yönergesi gereğince, askerliğe celbi çıkan
öğrencilerin dilekçeyle birimine başvurmaları durumunda askerliklerinin bitimini
takip eden yarıyılın sonuna kadar kaydı dondurulmaktadır.

KAYIT DONDURDUĞUM DÖNEME AİT KATKI PAYINI YATIRMALI MIYIM?

Kayıt dondurma başvurusu kayıt yenileme döneminden önce ise katkı payı/öğrenim
ücreti alınmaz. Dönem içerisinde ise ödenmiş olan katkı payı/öğrenim ücreti iade
edilmez. 1 yıl süre ile kayıt dondurursanız 2.yarıyıla ait katkı payınızı yatırmak
zorunda değilsiniz.

HANGİ DURUMLARDA ÖĞRENCİNİN KAYDI SİLİNİR?

Öğrencinin yazılı başvurusu ve kendi isteği ile üniversiteden ayrılmak istemesi,
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde "Yükseköğretim
Kurumundan Çıkarma Cezası" alması halinde kaydı silinir.

KENDİ İSTEĞİMLE KAYDIMI SİLDİRMEK İSTİYORUM, HANGİ İŞLEMLERİ
YAPMALIYIM?

Kendi isteği ile ayrılmak istenmesi durumunda öğrenci, Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına başvuruda bulunur. Öğrenci ilişik kesme formunu, ilgili yerlere
imzalattıktan sonra öğrenci kimliğini teslim etmelidir.

ADRES VE / VEYA TELEFON BİLGİLERİMİN DEĞİŞMESİ DURUMUNDA NE
YAPMALIYIM?

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile gerekli düzenlemelerin yapılması için
başvurmanız gerekmektedir.

AKADEMİK DANIŞMAN KİMDİR, BANA NE YARARI OLUR?

Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde
yardımcı olmak üzere, ders yılı başlamadan önce, bölüm başkanlıklarının önerisi
dikkate alınarak birim yönetim kurullarınca, ilgili bölümün öğretim elemanları
arasından akademik danışmanlar görevlendirilir.

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARINI VE BAŞVURU KOŞULLARINI NASIL
ÖĞRENEBİLİRİM?

Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmaktadır.

DİKEY GEÇİŞ İLE BATMAN ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖRMEK MÜMKÜN MÜ?

Üniversitemiz dikey geçiş yolu ile öğrenci kabul etmektedir. Kontenjanlar ve
puanlarla ilgili bilgileri ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzu'ndan takip
edebilirsiniz.

ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ KABUL EDEN PROGRAMINIZ VAR MI?

Üniversitemizde özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden lisans programları
bulunmaktadır.

DERS MUAFİYETİ İÇİN BAŞVURUNUN BELLİ BİR SÜRESİ VAR MIDIR?

Ders muafiyeti için eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç on beş gün
içinde başvuruda bulunmak zorundasınız.

MUAFİYET İÇİN HANGİ BELGELERLE NEREYE MÜRACAAT EDİLECEK?

Muafiyet için öğrenci, daha önceki yükseköğrenim kurumundan almış olduğu;


Transkript (not dökümü),



Ders içerikleri



Muaf olmak istediğini belirten dilekçe ile

Bölüm Başkanlığına veya Dekanlığa başvuruda bulunulur.

MUAFİYETİ TALEP EDİLECEK DERSLERİN SAYISININ BİR SINIRI VAR MI?

Öğrencilerin ders muafiyet talebinde ders sayısıyla ilgili bir sınırlama yoktur.

YARIYIL İÇİNDE BİR DERSİN NE KADARINA DEVAM ETMEK ZORUNDAYIM?

Öğrenciler, teorik derslerin en az % 70’ine, uygulamaların veya uygulamadan oluşan
derslerin en az % 80’ine devam etmek zorundadırlar.

MAZERETİM NEDENİYLE ARA SINAVA GİREMEDİM, NE YAPMAM GEREKİR?

Mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler mazeretinin bitiminden
itibaren en geç bir hafta içerisinde durumunu belgeleyerek dekanlık/yüksekokul
müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

MAZERET SINAVI NE ZAMAN YAPILIR?

Mazeret sınav hakkı tanınan öğrenciler mazeret ara sınav haklarını
dekanlık/yüksekokul müdürlüğünce belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar.

DERSE DEVAM ETMEDİĞİMDEN DOLAYI DERSTEN BAŞARISIZ OLDUM BÜTÜNLEME
SINAVINA GİREBİLİR MİYİM?

Öncelikle o dersten başarılı olmak için gerekli derse devam koşulunu sağlamalısınız.

TEK DERS SINAVLARINDA SINAV TARİHİNİ KİM BELİRLER?

Tek ders sınavı tarihi Senato tarafından belirlenir, akademik takvimde yayınlanır.

TEK DERS SINAVLARINI NE ZAMAN YAPILMAKTADIR?

Tek ders sınavları her yarıyıl sonunda yapılmaktadır.

TEK DERS SINAVINI GEÇEBİLMEK İÇİN KAÇ ALMALIYIM?

100 üzerinden en az 60 almanız gerekmektedir.

KENDİSİ İÇİN TEK DERS SINAVI AÇILAN ÖĞRENCİ BU SINAVA GİREMEZSE NE OLUR?

Kendisi için tek ders sınavı açıldığı halde girmeyen veya giremeyen öğrenci bu hakkını
kullanmış sayılır. Üniversitemizde her yarıyıl sonunda tek ders sınavı açılmaktadır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ SÜRESİ NE KADARDIR?

Öğrenciler sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde ilgili
Dekanlığa/Yüksekokul Müdürlüğüne itiraz başvurusunu yazılı olarak yaparlar.
MEZUN OLABİLME KOŞULLARI NELERDİR?

Bir öğrencinin; mezun olabilmesi için o programdaki tüm dersleri almış ve başarmış
olması, mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 60 (CC) olması gerekir.

MEZUNİYET NOT ORTALAMASI NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin aldığı her dersin en son başarı notunun
kredisi ile çarpılıp, bulunan değerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Bu not
mezuniyet durumunda öğrencinin diploma başarı notu yerine geçer.

LİSANS ÖĞRENİMİNDE KAYITLI OLAN BİR ÖĞRENCİ BELLİ BİR SÜREDEN SONRA
ÖĞRENİMİNE DEVAM ETMEK İSTEMEZSE NE OLUR? HANGİ DURUMDA ÖN LİSANS
DİPLOMASI ALMAYA HAK KAZANIR?

Bir Lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara
istemeleri halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması alanların üniversite
ile ilişiği kesilmiş sayılır.

ÖĞRENCİ KİMLİĞİMİ KAYBETTİM NE YAPMALIYIM?

Yerel veya ulusal bir gazeteye verilmiş kayıp ilanı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
başvurmanız gerekmektedir.
GEÇİCİ MEZUNİYET BELGEMİ KAYBETTİM, NE YAPMALIYIM?

Geçici Mezuniyet Belgesini kaybedenler, ulusal bir gazeteye verilmiş bir gazete ilanı
ve dilekçeyle başvurmaları halinde, başvuru esnasında diploması hazırlanmışsa
diploması, diploması hazırlanmamışsa kendisine kaybedenlere dair belge verilecektir.

DİPLOMA İŞLEMLERİM İÇİN NEREYE BAŞVURMALIYIM?

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmanız gerekmektedir.

DİPLOMASINI ALIRKEN HANGİ BELGELER VERİLİR?

Eğer, öğrenci geçici mezuniyet belgesi almışsa geçici mezuniyet belgesinin aslını;
almamışsa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında almış olduğu ilişik kesme belgesini ilgili
birimlerde onaylattıktan sonra Daire başkanlığına teslim etmek zorundadır.

DİPLOMADA HANGİ BİLGİLER BULUNUR?

Diplomada, öğrencinin adı-soyadı, baba adı, ana adı, doğum yeri ve tarihi, nüfusa
kayıtlı olduğu yer, TC kimlik numarası, diploma numarası, diploma tarihi bulunur.

DİPLOMAYI KİM TESLİM ALMALIDIR?

Öğrenci diplomasını ilişik kesme belgesini vermek koşuluyla, 2 şekilde teslim alabilir.
1- Kendisi alabilir.
2- Vekâletname ile vekâlet verdiği şahıs alabilir.

DİPLOMANIN KAYBEDİLMESİ DURUMUNDA NELER YAPILMALIDIR?

Diploma bir defaya mahsus verilir. Diplomanın kaybına dair ulusal gazeteye verdiği
ilan ve dilekçeyle başvuran mezunlara, diploma yerine geçen belge verilir. Bu belge
üzerinde kayıptan dolayı verildiğini belirtir ibare bulunur. Verilecek belge, öğrencinin
mezun olduğu tarihteki bilgilerine göre düzenlenir.
NOT: Yukarıda cevap bulamadığınız sorularınız için lütfen
ogrenciisleri@batman.edu.tr adresine mail gönderiniz.

