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2017-2018 GÜZ YARIYILI
KAYIT YENİLEME (DERS KAYIT) KILAVUZU
Kimler
kayıt yenileme
yapmak zorundadır?

Kayıt yenileme
yapılmazsa
ne olur?

Tezli, Tezsiz, Uzaktan
Öğretim Tezsiz Yüksek
Lisans programları ve
Doktora
programlarımızda
okuyan;

Kayıtlarını mazeretsiz
olarak yenilemeyen
öğrenciler, kayıt
yenilemedikleri yarıyıl
için;

*Yeni kayıtlanmış
öğrencilerimiz,

*Öğrencilik haklarından
yararlanamazlar,

*Ders aşamasındaki
öğrencilerimiz,

*Öğrenim belgesi ve
not dökümü (transkript)
alamazlar,

*Tez/Proje aşamasındaki
öğrencilerimiz,
*Yabancı Dil Hazırlık
Sınıfı/Bilimsel Hazırlık Sınıfı
okuyacak öğrencilerimiz,
*Yabancı Uyruklu
öğrencilerimiz,
Kısacası
tüm öğrencilerimiz.

*Öğrenim sürelerini
kullanmış sayılırlar,
*Tezlerini teslim
edemezler,
*Doktora öğrencileri
yeterlik sınavına
giremez, yeterlik sınavı
hakkını kullanmış ve
başarısız olmuş sayılırlar.

Kimler kayıt
yenilemede
harç ücreti
yatırır?
* Tezsiz Yüksek Lisans ders
aşamasında olanlar
* Özel Öğrenciler
*İkinci bir üniversitede
kaydı olanlar
*Tezli Yüksek Lisans
Programına ilk kayıt
yaptırdığı tarihten
itibaren 2 yılı (4yarıyılı)
dolduran öğrenciler
(Yabancı Dil/Bilimsel Hazırlık
süresi program süresine
dahil edilmez)

* Doktora Programına ilk
kayıt yaptırdığı tarihten
itibaren 4 yılı (8 yarıyılı)
dolduran öğrenciler
(Yabancı Dil/Bilimsel Hazırlık
süresi program süresine
dahil edilmez)

* Kendi imkanlarıyla
okuyan yabancı uyruklu
öğrenciler

Kayıt Yenileme Tarihleri
Başlangıç: 13 Eylül 2017 Çarşamba (Saat: 10.00)
Bitiş: 15 Eylül 2017 Cuma (Saat: 17.00)

* Öğrenciler, ders kayıt ve onay döneminden (13-15 Eylül 2017) sonra aldıkları ve
açılan dersleri değiştiremeyeceklerdir.
* Hatalı ders seçimi yapılması durumunda 13-15 Eylül 2017 tarihleri arasında web kayıt
sistemi üzerinden tekrar kayıt yapılabilir.
* Sadece açılmayan dersler için kayıt haftasını takip eden ilk hafta içerisinde yine
web kayıt sistemi üzerinden ders seçimleri yapılacaktır. Öğrencinin bu yeni derslere
kayıtlanabilmesi için danışman onayı gerekmektedir.
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Kayıt Yenilemede Dikkat Edilmesi Gerekenler
Daha önceden aldığınız dersler sistemde ALIYOR olarak görünüyor ise ders seçemez,
kayıt yaptıramazsınız. (Tez, Uzmanlık Alanı ve Seminer derslerinde rastlanabilecek bir
durumdur.) Bu durumda, danışmanınız ile görüşerek dersin başarı durumunun girilmesi
gerektiğini bildiriniz.

Tüm programlar için dönemde kayıtlanılan derslerin AKTS toplamı 30 olmalıdır. Sistem
otomatik AKTS hesabı yapmamaktadır. 30 AKTS’nin tamamlanmış olması öğrencinin
sorumluluğundadır.

Önceki dönemlerde alıp da başarısız / devamsız olduğunuz seçimlik dersleri (13-15 Eylül
2017 tarihlerinde) web kayıt ekranında danışmanınızın onayı ile değiştirerek mevcut
dönemde verilen farklı bir seçimlik dersi alabilirsiniz. Bu durumda Enstitüye dilekçe
verilmesine gerek YOKTUR.

Önceki dönemlerde alıp da başarısız / devamsız olduğunuz zorunlu derslerin açılmamış
olması/müfredat değişikliği nedeniyle mevcut dönemde verilmiyor olması durumunda
(13-15 Eylül 2017 tarihlerinde) o ders için web kayıt ekranından seçim yapamazsınız.
Danışmanınızın ve Anabilim Dalı Başkanlığınızın onayı ile mevcut dönemdeki zorunlu
derslerin içinden yeni bir ders seçimi yaparak “ders değişikliği talep formu” ile Enstitü
Öğrenci İşleri Bürosuna başvurmalısınız. Aksi halde AKTS eksiğiniz oluşacaktır.

Kayıt yenileme ekranında, “Danışman onayı bekleniyor” yazısından sonra yine13-15 Eylül
2017 tarihleri arasında “Danışmanınız tarafından kaydınız onaylanmıştır” veya “Kaydınız
yenilenmemiştir” uyarısı yazması gerekmektedir. Kaydınız belirtilen tarihler arasında
onaylanmadıysa danışmanınıza ulaşınız.
Kaydınızın danışman tarafından RET olduğu durumda danışmanınıza ulaşıp sorunu
görüşünüz ve tekrar kayıt hakkı isteyiniz. Danışmanınıza ulaşamadığınız zaman kayıtlı
olduğunuz programın Anabilim Dalı Başkanlığı ile irtibata geçiniz.

Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri, öncelikle kayıt
yenileme ekranında alması gereken dersleri 30 AKTS tamamlayacak şekilde seçmek
zorundadırlar. Daha sonra yine web kayıt ekranında harç bilgisini kontrol ederek aynı
gün içerisinde belirtilen bankalara yatırmalı ve 13-15 Eylül 2017 tarihleri arasında kaydının
danışman tarafından onaylanıp onaylanmadığını kontrol etmelidirler.
Harç ücretini yatırmamış öğrencilerin dersleri onaylanmayacak, aktarılmayacak, kayıt
yenilememiş sayılacak ve öğrencilik işlemleri yapılmayacaktır.
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Web Kayıt Süreci
2017 girişli öğrenciler için: isim.soyisim@ogr.deu.edu.tr
(Örnek: ahmet.yilmaz@ogr.deu.edu.tr)
2016 ve öncesi girişli öğrenciler için:
numaranız@ogr.deu.edu.tr
(Örnek: 2003111222@ogr.deu.edu.tr)
Şifreniz (değiştirmediyseniz) gün/ay/yıl şeklinde
doğum tarihinizdir. (Örnek: 01/01/1990

1)Web Kayıt ekranına
http://kayit.deu.edu.tr adresinden
DEBİS hesabınızla giriş yapınız.
(Karşınıza gelecek adres bilgilerini
“Güncelle” butonuyla güncelleyiniz.)
2)Web Kayıt ekranından harç bilgisini
kontrol ediniz. Harç borcunuz
görünüyorsa öğrenci numaranızla
belirtilen banka hesabına yatırınız.

(Tezsiz/Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
öğrencileri kayıt yenileme tarihleri içinde
önce ders seçimi yapacaklardır.)

Tezsiz/Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek
Lisans öğrencileri ders kaydından sonra
web kayıt sisteminde görecekleri öğrenim
ücretini belirtilen banka hesabına
yatırmalıdırlar. Ücret yatırılmadan
danışman onayı yapılamamaktadır.

3)Harç borcunuz yoksa, AKTS toplamı 30
olacak şekilde dönem derslerini seçerek
kaydı tamamlayınız (Danışman onayı
aşamasına geçilir).
4) Eğer zorunlu ders değişikliği varsa,
danışmanın onayından sonra ders
değişikliği talep formu ile Enstitü Öğrenci
İşleri Bürosuna başvurunuz.

5) Kayıt yenileme onay tarihleri olan
13-15 Eylül 2017 tarihleri içinde kaydınızı web kayıt
ekranından ara ara kontrol ederek danışmanınız
tarafından onaylanıp onaylanmadığını takip ediniz.

Öğrencilik Durumuna Göre Seçilmesi Gereken Dersler
Öğrencilik Durumu

20172018 Güz
Dersleri

Tez

Seminer

Uzmanlık
Alanı

Dönem
Projesi

Tezli Yüksek Lisans/Doktora Ders
Aşaması Öğrencileri
Tezsiz ve Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans
Ders Aşaması Öğrencileri
Tezli Yüksek Lisans/Doktora Tez Aşaması
Öğrencileri
Doktora Öğrencileri (3. yarıyıla
kayıtlanacak olanlar)
Tezsiz ve Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans
Öğrencileri (3. yarıyıla kayıtlanacaklar)
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