Sevgili Öğrenciler,
2018-19 Akademik yılı Bahar dönemi ders kayıt işlemleri danışman eşliğinde 14-15 Şubat 2019,
Perşembe ve Cuma günleri yapılacaktır. Bilindiği gibi ders ön kayıtları (online kayıt) 17 Aralık 2018
tarihinde başlamış ve 13 Şubat 2019 tarihine kadar sürecektir. Ders kayıt döneminizin sağlıklı, huzurlu
ve problemsiz geçmesi için dikkat etmemiz gereken noktalar şunlardır:


Ders ön kaydı yapmış olsanız bile 14-15 Şubat 2019 tarihlerinde danışmanlarınızı görüp ders
kayıtlarınızı onaylatmanız gerekmektedir.



Ders ön kaydı yapmamışsanız ders kayıt hakkı “ACCESS” almak için Öğrenci Portalınızdan
(https://stdportal.emu.edu.tr) öğrenebileceğiniz borç (varsa) ve dönemlik öğrenim harcınızı en
geç 13 Şubat 2019 tarihine kadar ödemeniz önemle tavsiye olunur. Bunu yapmanız halinde
Üniversiteye gelmeden otomatik access almış olacağınızdan kuyruklara girmeden danışmanınız
ile ders kayıtlarınızı yapabileceksiniz. Aksi durumda kayıt tarihleri içinde hem ödeme yapıp hem
de ders kaydı yapmanız daha telaşlı ve zor olacaktır.



Bildiğiniz gibi 14-15 Şubat 2019 tarihlerinde kayıtlarını tamamlayamayan (öğrenim ücretlerini
ödeyip, danışmanlarından ders onayı almayan) öğrencilerimiz Cezalı Kayıt yapma durumunda
kalacak ve 18-25 Şubat 2019 tarihleri arasında her geç kayıt yapılan gün için günlük 75 TL,
yabancı statüsünde kayıt yapmış öğrenciler ise 25 USD ceza ödeyeceklerdir. Cezalı duruma
düşmemek için kayıt işlemlerinizi en geç 15 Şubat 2019 tarihinde bitirmeye özen göstermeniz
gerekmektedir.



Mali problemleri olup, ödemelerini (Geçmiş borç ve/veya yeni dönemin ilk taksidi) ileri bir
tarihte yapabileceğini taahhüt eden öğrenciler için (2018-19 Güz döneminde geçici kayıt yaptığı
halde ilgili dönem içerisinde ödeme mükellefiyetlerini yerine getirmemiş olanlar hariç) Öğrenci
İşleri Müdürlüğü girişinde bulunan Öğrenci Hizmetleri Ofisi’nde 22 Şubat 2019 tarihinden
itibaren geçici kayıt başvurusu alınacaktır.



Normal veya geçici kayıt yapmayıp derslere kayıtsız bir şekilde devam eden öğrencilerimizin,
dönem içerisinde veya sonunda dersleri ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacak ve devam
ettiği dersler ve ders etkinlikleri kabul edilmeyecektir.

Kayıtlarınızı sağlıklı bir şekilde yürüteceğinizi ümit eder, yeni akademik dönemde başarılar dilerim.
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