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ÜST SÜRECİ Öğrenci işleri süreci 

SÜRECİN AMACI Öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerinin gerçekleştirilmesi 

 
SÜRECİN SINIRLARI Bölüm Başkanlığınca danışman listesinin belirlenmesi ile 

başlar,  kaydın onaylanması ile biter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÜREÇ ADIMLARI 

 
 Bölüm Başkanlığı danışman listesini belirler. 
 Öğrenci bilgi sistemine, belirlenen danışmanlar 

bölüm sekreterliğince atanır. 
 Öğrenciler akademik takvimde belirlenen günlerde 

kayıt yenileme ve ders atama işlemlerini internet 
üzerinden yaparlar. 

 Seçtikleri derslere göre çıkan harçlar ilgili bankaya 
yatırılır. 

 Öğrenciler ders değişikliklerini ekle sil haftasında 
yaparlar. 

 Mazeretleri nedeniyle kayıtlarını yenileyemeyenler ilk 
iki hafta içerisinde bölüm sekreterliğine başvurur. 

 Bölüm Başkanlığı mazeretli kayıt yenilemek isteyen 
öğrencilerin listesini yönetim kuruluna sunar. 

 Mazeretleri uygun görülen öğrencilerin kayıt 
yenileme işlemleri öğrenci işlerince yapılır. 

 Kayıt yenileme işlemlerinde tüm sorumluluk 
öğrenciye aittir. 

 Kayıt yenileme süreci içerisinde öğrenciler öğrenci 
bilgi sisteminden kayıt yenileme işlemlerini kontrol 
eder. 

 
SÜREÇ PERFORMANS 
GÖSTERGELERİ 

Performans göstergesi 

Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen kayıt yenileme süreci 
sayısı ve süreci 

 
 
 
 
 
 
 



Kayıt Yenileme Süreci Akış Şeması 

 
 

  

 

  

 

 

  
 
 
 
 
 
  

Bölüm Başkanlığı yeni dönem danışman listelerini 
belirler. 

KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİ BAŞLAT 

Öğrenciler yeni dönemde alacağı dersleri (öncelikle alt 
yarıyıldan başarısız olan dersleri) öğrenci bilgi sisteminde 

seçerler. 

Akademik takvimde belirtilen günlerde ders seçimlerini 
tamamlarlar. 

Seçtikleri derslere göre tahakkuk eden harçlarını ilgili 
bankaya yatırırlar. 

Harç bankaya 
yatmış mı? 

Hayır 

Evet 

Kayıt yenileme işlemi 
gerçekleşmez. 

Mazeretleri nedeniyle kayıt yenileme işlemi yapamayan 
öğrenciler ilk iki hafta içerisinde dilekçe ile bölüm 

sekreterliğine müracaat ederler. 

Bölüm Başkanlığı dilekçeleri bir üst yazı ile yönetim 
kuruluna sunar. 

Bölüm sekreterlerince,  belirlenen danışmanlar 
öğrenci bilgi sistemine girilir. 

Öğrenciler ders değişikliklerini ekle sil haftasında 
yaparlar. 



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Mazeretler 
uygun mu? 

Hayır 

Evet 

Kayıt yenileme işlemi 
gerçekleşmez. 

Harçlarını ilgili bankaya yatıran öğrencilerin kayıt 
yenileme işlemleri öğrenci işlerince yapılır. 

Öğrenciler kayıt yenileme işleminden sonra öğrenci bilgi    
sisteminden yeni dönemde alacağı dersleri kontrol ederler. 

 

İŞLEM SONU 

Mazeretleri uygun olan öğrenciler mazeret ders kaydı 
haftasında harçlarını ilgili bankaya yatırırlar. 


