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Öğrenci Ders Kayıt İşlemlerine Dair İlkeler ve Uygulama Esasları 
 
 

1- Öğrenciler ders seçimlerini, akademik takvimde belirtilen tarih aralığında kendi sistemleri 
üzerinden ŞAHSEN yapacak ve ders kayıtlarını kesinleştireceklerdir.  
 
2- Her öğrenci, alan zorunlu derslerini, alan seçmeli derslerini, UFND derslerini ve YÖK 

zorunlu derslerini müfredat ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, kendi sisteminden 

seçmelidir. Danışmanlar, hiçbir şekilde, kendi sistemleri üzerinden öğrencilerin 

derslerini seçmemektedir. Danışman, sadece sistem üzerinden öğrencinin ders 

kaydının onaylanması işlevini yerine getirmektedir.  

3- Ders kaydını tamamlayan öğrencilerimizin bu kayıtlarının danışmanları tarafından sistem 

üzerinden onaylanması, öğrencilerin eksiksiz ve doğru ders kaydı yapmış olduğu anlamına 

gelmemektedir. Öğrencinin ders seçimi ve kaydı ile ilgili tüm sorumluluğun kendisine 

ait olduğu ve ders kaydındaki eksiklik veya yanlışlıkların öğrencinin mezuniyetini 

etkileyebileceği unutulmamalıdır. Yaşar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 19. Maddesi uyarınca “Öğrencinin kayıt 

işlemlerindeki hata ve eksikliklerden öğrenci sorumludur.” 

4- Danışmanın ders kayıtlarıyla ilgili olarak öğrenciye sistem üzerinden mesajla veya e-posta 

yoluyla bir uyarıda bulunması halinde, öğrenci tarafından bu uyarının dikkate alınarak ekle-

çıkar günlerinde mutlaka danışmanı ile iletişime geçmesi gerekmektedir.  

5-Öğrenci, ders izlencelerine (syllabus) Yaşar Üniversitesi internet sitesi üzerinden erişebilir. 

Bu nedenle danışmanlara, dersin kim tarafından verildiği, kaç saat işlendiği, hangi içerikte 

olduğu veya dersin kolay mı zor mu olduğu gibi konularda sorular sorulmamalıdır.  

6-Öğrencilerin mezuniyet için gerekli olan AKTS kredisi, bir dönemde alınabilecek en fazla ve 

en az AKTS kredisi vb. tüm bilgiler, “Yaşar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde yer almaktadır. Özellikle 4. Sınıf öğrencileri, mezun 

olabilmeleri için gerekli olan AKTS’lerine dikkat etmelidirler. Bunlarla ilgili tüm 

hesaplamalar, danışmanlar tarafından değil kendilerince yapılmalıdır.  

7- Ders kayıtlarının danışmanlar tarafından onaylanmasının ardından ders seçimlerinde 

değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, ekle-çıkar haftasında ilgili değişiklikleri yapmak üzere 

sadece bir defaya mahsus olmak üzere danışmanlarına başvurabilirler.  

8-Öğrenciler kaldıkları (F) ve çekildikleri (W) tüm derslerin takibini kendileri yapmak 

zorundadır. Öğrencinin kaldığı veya çekildiği alan seçmeli ders yerine başka bir alan seçmeli 

dersi alarak, bu dersi kaldığı/çekildiği derse saydırma gibi bir talebi varsa, bu talebini ders 

kayıt günleri süresince mutlaka danışmanına ileterek saydırma işlemini yaptırmalıdır.     

9-Öğrencilerin kalmış oldukları dersten ya da daha önce alamadığı bir dersten dolayı diğer 

ders saatlerinde bir çakışma meydana gelmesi durumunda, bu duruma kendi sebebiyet 

verdiği için sorumluluğu da kendisine aittir.  
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