
KAYIT YENİLEMEMİŞ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE 

Her öğretim yılında, güz ve bahar yarıyıllarında,  kayıt yenileme işlemini 

yapmamış öğrencilerimizin, DEÜ Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği ile DEÜ Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın 

aşağıda belirtilen maddeleri uyarınca işlem yapılacağı hususu önemle 

duyurulur. 

       Hukuk Fakültesi Dekanlığı 

DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ 
ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ 

Mali yükümlülükler 

MADDE 10 – (1) Öğrenciler, öğrenimlerine başlayabilmek, devam edebilmek ve diploma alabilmek için, 2547 
sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirmek 
zorundadır. 

(2) Bir öğretim yılının güz ve bahar yarıyılı başında, ilgili mevzuatla o öğretim yılı için tespit edilmiş olan cari 
hizmet maliyetine öğrenci katkı payını ve kredi başına ödenecek katkı payının tamamını ödememiş olan 
öğrencinin kaydı yenilenmez. 

(3) Mali yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle, kayıtları yapılmamış veya yenilenmemiş 
olanlardan, her ne şekilde olursa olsun derslere veya sınavlara girenlerin devam durumları dikkate alınmaz, sınav 
evrakı değerlendirilmez ve sınav sonuçları geçersiz sayılır. 

Dönem/ders kaydı 

MADDE 16 – (1) Öğrenciler öğrenimlerine başlayabilmek, devam edebilmek için, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı 
maddesi ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Dönem/ders 
kaydı, ders alma/bırakma ve mali yükümlülükleri yerine getirme tarihleri, ilgili yarıyıl dersleri başlamadan iki 
hafta önce ve dersler başladıktan bir hafta sonra olmak kaydıyla ilgili birimlerin yönetim kurullarında 
belirlenerek ilan edilir. 

(2) Bu şartları yerine getirmeyen veya ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmadan 
dönem/ders kaydını yaptırmayan bir öğrenci, o yarıyılda veya yılda öğrenimine devam edemez. 

(3) Dönem/ders kaydı ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir. 

DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ 
HUKUK FAKÜLTESĐ 

ÖGRETĐM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI 

Mali yükümlülükler  

MADDE 9 - (1) Öğrenciler, öğrenimlerine başlayabilmek, devam edebilmek ve diploma alabilmek için, 2547 
sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirmek 
zorundadır.  

(2) Bir öğretim yılımn güz ve bahar yarıyılı başında, ilgili mevzuatla o öğretim yılı için tespit edilmiş olan cari 
hizmet maliyetine öğrenci katkı payım ve kredi başına ödenecek katkı payının tamamım ödememiş olan 
öğrencinin kaydı yenilenmez.  

(3) Mali yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle, kayıtları yapılmamış veya yenilenmemiş 
olanlardan, her ne şekilde olursa olsun derslere veya sınavlara girenlerin devam durumları dikkate alınmaz, sınav 
evrakı değerlendirilmez ve sınav sonuçları geçersiz sayılır. (4) Öğrenimlerini tamamlamış fakat mali 
yükümlülüklerini tamamen yerine getirmemiş olan öğrencilere "Geçici Mezuniyet Belgesi" veya diploma 
verilmez. 

Dönem/ders kaydı  

MADDE 14 - (1) Öğrenciler öğrenimlerine başlayabilmek, devam edebilmek için, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı 
maddesi ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Dönem/ders 
kaydı, ders alma/bırakma ve mali yükümlülükleri yerine getirme tarihleri, ilgili yarıyıl dersleri başlamadan iki 
hafta önce ve dersler başladıktan bir hafta sonra olmak kaydıyla Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan 
edilir.  

(2) Bu şartları yerine getirmeyen veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmadan 
dönem/ders kaydını yaptırmayan bir öğrenci, o yılda öğrenimine devam edemez. 


