
Derse kayıt işlemi nasıl yapılır? 

Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu 

işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler. Öğrenci, her yarıyılın başlamasından önce, 

akademik takvimde belirtilen sürelerde varsa harç borcunu ödedikten sonra interaktif 

olarak danışman öğretim elemanının denetiminde alacağı dersleri seçer ve seçmiş olduğu 

dersleri danışmanına onaylatır.  

Üniversiteyi Yeni Kazana Öğrenciler Ders Kaydını Ne Yapacak ? 

Üniversiteyi kazanarak kesin kaydını yapan öğrencilerin ders kayıtlarını kendileri 

yapacaktır. Danışman öğretim elemanının denetiminde alacağı dersleri seçer ve seçmiş 

olduğu dersleri danışmanına onaylatır. (İlahiyat Hazırlık Okuyan Öğrenciler Hariç) 

 

Ders ekleme-bırakma işlemi nasıl yapılır? 

Öğrenci, almak zorunda olduğu dersler hariç olmak üzere, akademik takvimde belirtilen 

ders ekleme-bırakma haftasında danışmanının onayıyla, aşağıdaki işlemleri yapabilir: 

a) Alması zorunlu iken almamış olduğu bir dersi alabilir, 

b) Alması zorunlu olan bir ders ile çakışan herhangi bir dersini değiştirebilir, 

c) Dersin açılması için zorunlu olan asgari öğrenci sayısı şartının sağlanmaması 

dolayısıyla kapanan dersin yerine yeni bir ders seçebilir. 

 

Bir yarıyılda en fazla kaç saat derse kayıt yapılabilir? 

Önceki yarıyıllardan devamsız olduğu derslerle birlikte haftalık en fazla kırk ders saati 
ders alabilir. . Öğrencilerin alttan alacakları dersler daha önce 
devamını almış olmak şartıyla bu sınıra dahil edilmez. Öğrenci, öncelikle tekrar 
edecekleri derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Bu dersler farklı dönemlerden ise en 
alttaki dönemlerden başlamak şartı ile bulundukları döneme ait derslere kayıt yaptırmak 
zorundadırlar. 

 

Hangi koşullarda ders tekrarı yapabilirim? 

Bir ders için FD, FF, FG, DZ, K, D  harf notuna sahip öğrenciler o dersten başarısız sayılır 

ve dersi tekrar ederler. 

 

"DD ve DC" li notlarımdan hangi durumda başarılı sayılırım? 

Harfli başarı notu "DD ve DC" olan derslerden başarılı sayılıyorsunuz ancak öğrenci not 
ortalamasını yükseltmek isterse bur dersleri alabilir. Bu dersi alan öğrenciler almış 
olduğu son harf notu geçerli olacaktır.   

 

Üst yarıyıllardan ders alınabilir mi? 

Öğrencinin bir üst yarıyıl ve/veya yıldan ders alabilmesi için meslek 

yüksekokulları öğrencileri hariç, tekrar dersi olmayan ve GANO ’su en az 3,00 

olan öğrenciler, bir yarıyılda/yılda ön koşulu olmayan üst yarıyıl/yıldan, en fazla üç ders 

alabilirler. 

 



Belirtilen sürede derse yazılma işlemlerini yapamadım, nereye başvurmalıyım? 

Ders kaydı, akademik takvimde belirtilen kayıt süresi içinde yapılır Süresi içinde 

kayıtlarını yaptırmayan veya yenilemeyen öğrencilerin, ders kayıtlarının ekle-çıkar 

süresi bitiş tarihinden itibaren iki hafta içinde beyan etmeleri şartıyla, mazeretlerinin 

haklı ve geçerli olduğu ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde kayıtları yenilenir. 

Derslerin başlamasından itibaren ders kaydı için geçirilen süre devamsızlıktan sayılır. 

 Ders kaydı yaptırılmayan dönem öğretim süresine dahildir. 

 

Kayıt yaptığım derslerde değişiklik yapmak istiyorum ne yapmalıyım? 

Danışman sizin yaptığınız kayıtları onayladıktan sonra Ekle-Çıkar haftası  dışında sizin 

bir işlem yapmanız mümkün değildir. Yapmış olduğunuz yanlış ders kaydını Ekle-Çıkar 

haftası içinde düzelterek ders kaydınızı tekrardan danışman hocanıza göndermeniz  ve 

danışman hocanız ile onaylatmanı z gerekiyor. Bu konuda danışmanınızla irtibata 

geçmelisiniz. 

Derse kayıt süresi dışında kayıt yapılan derslerde değişiklik yapmak istiyorum ne 

yapmalıyım? 

Derse Kayıt / Ders ekle-sil günlerinden sonra hiçbir şekilde öğrencinin üzerine ders 

eklemesi ve ders silinmesi işlemi yapılmaz. Öğrenci, süresi içinde almadığı veya kayıt 

yapmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez. 

 

Bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin izleyen yarıyılda öğrencilik hakkı devam eder 

mi? 

Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremez ve öğrencilik haklarından 

yararlanamazlar. İzleyen yarıyılda ise kaydını yenilediği taktirde öğrencilik hakları 

devam eder. 

 

Ders devam çizelgesinde ve sınav listesinde isim görünmüyorsa ne yapılmalıdır? 

Bu konuda birçok olasılık olabilir, örneğin ders kayıt yapılmamış olabilir, ilgili dersi bir 

başka hoca  veriyor  olabilir. Durumu en kısa zamanda biriminiz öğrenci işlerine /Bölüm 

Başkanlığınıza bildirmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde ders kayıtları haftası dışında 

herhangi bir işlem yapılamaz.  

 

Harcımı yatırdım ve derslerimi interaktif ortamda seçtim. Derse kaydım yapılıp tüm 

işlemlerim bitmiş midir? 

Öğrencilerin her yarıyıl kayıt olacağı dersleri akademik takvimde belirtilen sürelerde 

interaktif olarak dersleri  seçerek danışman onayına gönderdikten sonra danışman hocası 

ile birlik ders kaydını onaylar ve onay  sonrasında  çıktıları imzalayarak  ders kayıt işlemi 

tamamlar.  


