2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS KAYIT İŞLEMLERİ

Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri Yatırma ve Kayıt Yenileme Süresi

11-15 Eylül 2017

Öğrenime Ara İzni Başvurusu İçin Son Gün

15 Eylül 2017

Derslerin Başlaması

18 Eylül 2017

Ders Bırakma ve Ders Ekleme Süresi (Ekle-Çıkar)

18-22 Eylül 2017

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takviminin tüm ayrıntılarına http://oidb.akdeniz.edu.tr/akademiktakvim/

adresinden ulaşabilirsiniz

AÇIKLAMALAR:

1-Yüksekokulumuzun 2016 ve 2017 yılı kayıtlı (öğrenim süresini aşmayan) normal örgün öğretim (birinci
öğretim) öğrencileri katkı payı ödemeyeceklerdir.
2- Okulunu uzatmış olan artık yıl okuyan (2 yıllık öğrenim süresini tamamlayan, 3.yıl ve üzerinde yıllarda
öğrenime devam eden) “öğrenciler ile ikinci örgün öğretim öğrencileri” 11-15 Eylül 2017 tarihleri
arasında katkı payı/öğrenim ücreti tutarlarını Türk Ekonomi Bankası (TEB) üzerinden öğrenci numarası
ile sorgulama yaptırarak, banka şubelerinden ve ATM’lerden gerçekleştirebileceklerdir.
Not 1: Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal
programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde İkinci Yükseköğretim programına ait öğrenci
katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.
Not 2: 2017-ÖSYS yerleştirme sonuçlarına göre Yüksekokulumuza yerleşen ve e-devlet
(https://www.turkiye.gov.tr)
üzerinden
kayıt
yapan,
e-Akdeniz
Öğrenci
Portalından
(http://eogrenci.akdeniz.edu.tr adresinden) “Üniversite Bilgi Formunu” doldurmayan öğrencilerimizin
öncelikli olarak aşağıdaki bilgiler doğrultusunda şifrelerini oluşturup, e-Akdeniz Öğrenci Portalına giriş
yaprak öğrenci numaralarını öğrenmeleri gerekmektedir. Öğrenci numarası II. öğretim öğrencilerin
öğrenim ücreti tutarlarını yatırma işlemleri için gerekli olacaktır.
Şifre Oluşturma:
*Sizler için hazırlanan sitemize giriş yapmak için kullanıcı adı alanına T.C. Kimlik Numaranızı giriniz.
* Şifre alanına sistem yöneticisi tarafından sizler için hazırlanan ilk giriş şifrenizi aşağıda tanımlandığı
şekliyle belirleyip giriniz. Daha sonra kendi şifrenizi oluşturmak için sitemizde gerekli düzenlemeler
yapılacaktır.
* Sistemdeki ilk şifreniz aşağıdaki yapıda tanımlanmıştır. Türkçe karakter kullanmadan sırasıyla küçük
harfler kullanarak;
* Adınızın ilk harfi,
* Baba Adınızın İlk harfi,
* Anne adınızın ilk harfi,
* Soyadınızın ilk harfi,
* T.C. Kimlik Numaranızın son rakamını şeklinde tanımlanmıştır.

Örneğin;
Adı: Ahmet
Baba adı: İsmet
Anne adı: Çağla
Soyadı: Özmusaf
T.C Kimlik No: 34343434346

Kullanıcı adı : 34343434346
Şifre : aico6

3- Ders seçme (kayıt) işlemleri; öğrencilerin kendileri tarafından internet üzerinden 11-15 Eylül 2017
tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, danışman öğretim elemanları öğrenciler için ders seçimi
yapmayacaktır. Öğrenciler süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam
edemez ve bu derslerin sınavına giremezler.
4- Öğrenciler, aldıkları dersleri, kayıt yenileme süresi sonunda akademik takvimde belirtilen ders eklemeçıkarma süresi olan 18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında değiştirebilir, silebilir ve yeni ders alabilir, geçen
süre devamsızlıktan sayılır. Ders ekleme ve çıkarma (ekle-sil) döneminde, tüm öğrenciler ders kayıtlarının
(ders seçimlerinin) doğru olup olmadığını danışman öğretim elemanlarına kontrol ettirmeleri
gerekmektedir. Öğrenciler danışman öğretim elemanlarını e-Akdeniz Öğrenci Portalına
(http://eogrenci.akdeniz.edu.tr) giriş yaparak öğrenebilirler.
5- Ekle-sil döneminden sonra ders seçimlerinde herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Ders seçimlerinde
herhangi bir sorun yaşanması durumunda sorumluk öğrenciye aittir.
6- Öğrenciler kendi bölümlerinin derslerine ait şube numaralarını dikkate alarak ders seçim işlemini
gerçekleştirmelidirler.
7- Ders Muafiyeti: Öğrenciler daha önce öğrenim gördükleri Fakülte/Yüksekokulda alıp başarılı oldukları
dersler için muafiyet taleplerini istenilen belgeler ile birlikte, akademik takvimde belirtilen derslerin
başlama tarihinden (18 Eylül 2017) itibaren 5’inci iş günü sonuna kadar Yüksekokulumuza dilekçe ile
başvurarak iletebilir. 5’inci iş günü (22 Eylül 2017) sonrasında yapılacak muafiyet talepleri kabul
edilmeyecektir.
8- Öğrenime Ara İzni Başvurusu İçin Son Gün (Kayıt Dondurma): 15 Eylül 2017
Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
(*2017 yılı kayıtlı öğrenciler ders kayıt işlemleri ile ilgili aşağıda yer alan açıklamalardaki kendilerini ilgilendiren
maddeleri dikkate alacaklardır.)
DERS KAYIT SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR:

-Devamsızlıktan kalınan ve uygulamadan başarısız olunan dersler için devam zorunluluğu bulunmaktadır.
-Yarıyıl için alınan tüm derslerin AKTS kredilerinin toplamı 50 AKTS kredi değerini geçemez. (Yarıyıl için
30 AKTS kredi sorumluluğunuz vardır. Bunun dışına çıkmayı gerektiren ve ders seçim işlemlerinde
izlenmesi gereken yol aşağıda işlem basamaklarında yer almaktadır.)
- Aktif dönemde seçilen tüm dersler GANO hesaplamasında dikkate alınır.
- Bir önceki dönemlerde başarısız olduğunuz ya da notunu yükseltmek istediğiniz derslerin yarıyıl içi ve
yarıyıl sonu sınavına katılabilmeniz için aktif dönemde seçmeniz gerekir. Aksi takdirde seçmediğiniz
dersin sınavına katılamazsınız.

DERS KAYIT YENİLEME İŞLEM BASAMAKLARI

- Öncelikle alt dönemden devamsızlıktan ve uygulamadan kaldığınız dersleri seçiniz.
-Varsa alt dönemde almadığınız dersleri seçiniz.
- Aktif döneminizdeki dersleri seçiniz.
-Sınavlarına katılmak istiyorsanız, alt dönemlerden başarısız olduğunuz ya da notunu yükseltme
istediğiniz dersleri seçiniz.
-Yönetmeliğimiz kriterlerini yerine getirdiğiniz taktirde üst yarıyıl derslerini seçiniz.
DERS KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ (http://eogrenci.akdeniz.edu.tr)
DERS KAYIT YENİLEME YARDIM KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞĞANLIĞI WEB SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Not 3: Okulunu uzatmış olan artık yıl okuyan (2 yıllık öğrenim süresini tamamlayan, 3.yıl ve üzerinde
yıllarda öğrenime devam eden) öğrenciler; bankada öğrenci numaralarıyla sorgulama yaptırdıkları zaman
çıkan katkı payı tutarları yatıracaklardır.
(*2017-2018 Eğitim –Öğretim yılı öğrenci öğrenim ücreti tutarları Bakanlar Kurulunca henüz belirlenmediğinden aşağıda yer
alan miktar geçen yıla ait olup, bilgilendirme amaçlıdır.)

-İkinci Öğretim Öğrencilerinin 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında yatıracağı tutarlar aşağıdaki listede yer
almaktadır.
-Bakanlar Kurulu Kararı ile 2017-2018 Eğitim -Öğretim Yılı İkinci Öğretim Katkı Payı tutarlarında değişiklik
yapılması durumunda, söz konusu değişiklik aşağıda yer alan tutara yansıtılacaktır.

Korkuteli Meslek Yüksekokulu

Yarıyıl İçin
385,00

Yıllık
770,00

* 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri 22 Ekim 2016 tarih ve 29865 sayılı Resmi
Gazete`de yayımlanan 2016/9377 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre belirlenmiştir.

