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Öncelikle bilinmesi gerekenler; 

 
 Öğrenci Bilgi Sistemine buradan giriş yapılması gerekmektedir. 

 İlk defa Öğrenci bilgi sistemine giriş yapacak kullanıcılar için, Kullanıcı Adı kısmına öğrenci 

numaranızı, şifre kısmına ise TC kimlik numaranızın ilk 5 hanesini yazmanız gerekmektedir. Daha 

sonra kendinize ait bir şifre belirlemelisiniz. (Öğrenci numaranızı bilmiyor iseniz öğrenmek için 

 tıklayınız.) 
 

Ders kaydınızı sorunsuz bir şekilde yapabilmek için aşağıdaki aşamaları sırasıyla takip ediniz. 

 
 Öncelikle ders kayıt işleminizi yapabilmeniz için bu döneme ait katkı payı/öğrenim ücretini 

yatırmış olmanız gerekmektedir. (ikinci öğretim öğrencileri ile birinci öğretim olup süresinde 

mezun olamayan öğrenciler için) Ders Kayıt sayfasında sağ üstte dönemlik borcunuzun ödenmiş 

olduğunu kontrol ediniz. Dönem borcunuzu Ziraat Bankası ATM’lerini kullanarak, öğrenci 

numaranız ile ödeyebilirsiniz. Eğitim ödemeleri için hiçbir hesap numarası kullanılmamakta olup, 

yalnızca Ziraat Bankası ATM’lerinden Eğitim Ödemeleri menüsünden öğrenci numaranız ile 

yapılan ödemeler dikkate alınacak, aksi durumlarda sorumluluk kişiye ait olacaktır. 

(Üniversitemize kayıt yaptırmadan önce bir programda kaydı olan öğrenciler, birinci öğretim 

programında olsalar bile katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadır.) 

 
 Sol menüde yer alan Ders ve Dönem İşlemleri menüsü altında, Ders Kayıt sekmesini tıklayınız. 
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 Sayfada Dönem Dersleri alanında yer alan dersleri  işaretini tıklayarak ekleyiniz. 

 Daha önce alıp başarısız olduğunuz (FD ya da FF) dersleri Alttan Dersler, not yükseltmek (DC ya da 

DD) istediğiniz dersleri ise Not Yükseltme sekmelerini tıklayarak seçebilirsiniz. 

 
 Eklemiş olduğunuz dersler aşağıda yer alan Seçilen Dersler alanında görülecektir. Eğer çıkarmak 

istediğiniz ders olursa sekmesini tıklayarak dersi çıkarabilirsiniz. 
 

 
 

 Derslerinizi seçtikten sonra kesinleştirme işleminin mutlaka yapılması gerekmektedir. Bunun için 
sağ tarafta yer alan Kesinleştir butonunu tıklayınız ve ders kayıt işlemini sonuçlandırınız. 

 
 

 21 Şubat 2018 tarihi mesai bitimi sonunda Danışman Onayı bulunmayan ders kayıtları geçerli 

sayılmayacaktır. 

 
 

 Ders Ekle-Sil dönemi 24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak olup, belirtilen tarihler dışında 

ders kayıtlarında hiçbir güncelleme yapılamayacaktır. 

 
 

 Belirtilen tarihler arasında Mazeretleri sebebiyle ders kayıtlarını yapamayanlar için 24-28 Eylül 

2018 tarihleri arasında Birim Öğrenci İşlerine dilekçe ekinde mazeret belgesi ile 

başvurulması gerekmekte olup, anılan tarihe kadar dilekçe ile başvurulmaması durumunda 

Ders Kayıt işlemi yapılmayacaktır. 

 
 Kesinleştirme işlemi sırasında hata alıyor iseniz danışman hocanız veya okulunuz öğrenci  işleri 

bürosuyla görüşünüz. Okulunuza ait iletişim numaraları için tıklayınız. 
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