MAZERETLİ KAYIT YENİLEME HAKKINDA KOMİSYON RAPORU
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46’ıncı maddesinin (g) bendinde “ Öğrenci katkı payı ve
öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve
mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt
yaptıramaz ve öğrencilik harlarından yararlanamaz. Ödeme güçlüğü bulunan birinci öğretim öğrencilerinin
ödemesi gereken katkı payının tamamı, talepleri halinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca katkı
kredisi olarak verilebilir” demektedir. Ayrıca; 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında
Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine
Dair Bakanlar Kurulu Kararının 3 ‘üncü maddesinde “Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem
başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini
ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem
için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz” demektedir.
Mazeret kayıtları ile ilgili uygulamanın nasıl yapılacağı konusu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
12.07.2012 tarih ve 2934/07339 sayılı yazımız ile sorulmuş ancak, alınan cevabi yazıda 2012-2013 Eğitim
Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci katkısı Olarak Alınacak Katkı
Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı esas alınarak işlem yapılması hususu
belirtilmiştir.
Bu nedenle mazeret kayıtlarında Fakültelerimiz/Yüksekokullarımız tarafından aşağıda belirtilen
hususlar dahilinde işlem yapılmasının uygun olacağına karar verilmiştir.
 Öğrenci Akademik Takvimde belirtilen ders kayıtları süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle
ders kaydını yapamamış ise, ilgili birimin vize sınavlarının başlangıcına kadar mazeretini belirtir
bir dilekçe ile birlikte ders kaydının yapılması için Bölüm Başkanlığına müracaat etmesi
gerekmektedir. Dilekçede, kayıtlanılacak derslerin kodu, adı, kredisi ve varsa gurubu (şube)
belirtilir.
 Mazereti nedeniyle ders kaydını yapamayan ve vize sınavlarına kadar Bölüm Başkanlığına
müracaat eden öğrencinin dilekçesi ve mazereti bölüm kurulunda değerlendirilerek alınan karar
yönetim kurulunda görüşülmek üzere Dekanlığa/Müdürlüğe sunulur. Bu noktada, öne sürülen
mazeretin geçerli bir mazeret olup olmadığı ile mazereti uygun görülen öğrencinin kayıtlanacağı
derslerin kredi toplamının öğrencinin ders yükünü aşıp aşmadığına dikkat edilmelidir.
 İlgili birim yönetim kurulu, öğrencinin mazeretini değerlendirerek mazeret ders kaydının yapılıp
yapılmayacağı ile ilgili almış olduğu kararı Rektörlüğe gönderir. (Yönetim Kurulu oluşturulamayan
birimler bölüm kurulu kararlarını Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Rektörlüğe
gönderir.)
 İlgili birim yönetim kurulu veya üniversite yönetim kurulu kararı ile mazeretleri kabul edilen
öğrencilerin ders kayıt kararları öğrenci işleri daire başkanlığına gönderilir. Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından gerekli işlem tesis edilir.

