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RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

 

YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER İÇİN  

EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN BİLGİLER 

 

 

AKADEMİK TAKVİM 

Üniversitemize kayıtlı öğrenciler yönetmelik ve her yıl Senato tarafından belirlenen akademik 

takvim esaslarına uymak, öğrencilik sürecinin tüm aşamalarında gerekli işlemleri zamanında ve 

eksiksiz yapmak zorundadır.  Üniversitemizde dersler 2020–2021 Eğitim-Öğretim Yılı  12 Ekim 

2020  tarihinde başlayacaktır.  Akademik Takvimler Üniversitemiz web sayfasında ÖĞRENCİ 

başlığı altında yer almakta olup 2020-2021 Öğretim Yılı Akademik Takvimleri yayımlanmıştır. 

 

YÖNETMELİK-YÖNERGE-UYGULAMA ESASLARI 

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın Üniversitemizde eğitim ve öğretime ilişkin 

uygulamalara, yönetmelik, yönergelere,  duyurulara http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/ adresinden 

Mevzuat kısmından ulaşılabilir.  

 

ÖĞRENCİ NUMARASI 

Öğrenci numarası öğrencilik süresince tüm işlemlerde kullanılır.  Öğrenci numarası 

http://ogrenci.erdogan.edu.tr/OgrenciSorgulama/Index ekranından TC Kimlik Numarası 

girilerek öğrenilir. 

 

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ 

Üniversitemiz web  sitesinde yer alan “REBİS” ten  öğrenci bilgi  sistemine ulaşılabilir. Otomasyon 

Sistemine giriş için kullanılan e-mail adresi her öğrenci için sistem tarafından otomatik olarak 

atanmaktadır. Örnek e-mail adresi : mert_yaz18@erdogan.edu.tr 

 

Şifre ise Öğrenci TC kimlik numarasının ilk 4 hanesi ile öğrenci numarasının son 4 hanesidir.  

Bu şifre istenirse daha sonra değiştirilebilir. Örnek şifre : TC kimlik numarası 13548952300  ve  

Öğrenci numarası 180907099 olan  öğrencinin şifresi : 13547099 olur. 

 

Sisteme giriş ve e-posta/şifre işlemlerinde sorun yaşanması durumunda Daire Başkanlığımızın web 

sayfasında Öğrenci/Öğrenci Otomasyonu/ E-Posta ve Şifre Oluşturma İşlemleri başlığı altında yer 

alan ”KILAVUZ” incelenebilir. Şifre unutulması halinde ve de sisteme 2. e-posta adresinizi 

girmediyseniz şifre sıfırlama işlemi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmanız 

gerekmektedir.  

 

DERSE KAYIT / KAYIT YENİLEME 

Üniversitemize kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra; derslere kayıt işlemleri akademik takvimde 

belirtilen tarihler arasında öğrenciler tarafından bizzat yapılacaktır. 

 

2020-2021 Güz yarıyılı öğrenim ücreti/katkı payı ödeme işlemleri 28 Eylül – 02 Ekim 2020,  derse 

kayıt işlemleri ise 28 Eylül – 04 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.  Öğrenci derse kayıt-

kayıt yenileme kılavuzu için KILAVUZU Daire Başkanlığımızın web sayfasında Öğrenci/Öğrenci 

Otomasyonu/ Öğrenci derse kayıt-kayıt yenileme kılavuzu başlığı altında yer almaktadır. 

 

MAZERETLİ DERSE KAYIT İŞLEMİ 

Süresi içinde ders kaydı yapmamış olan öğrencilerin kayıtlarının yenilenmesine, derslerin başlama 

tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde mazeretlerini belirten dilekçe ve belgeleri ile kayıtlı 

oldukları akademik birime müracaat etmeleri halinde ilgili birim yönetim kurulu karar verir. 

Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin derse kayıtları eğer harç borçları var ise borçlarını ödemeleri 

koşuluyla ilgili akademik birimlerin kararları doğrultusunda yarıyıl/yıl derslerinin başlangıç 

haftasını takip eden en geç üçüncü hafta içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.  

https://erdogan.edu.tr/Website/Contents.aspx?PageID=190&LangID=1
https://erdogan.edu.tr/Website/Contents.aspx?PageID=190&LangID=1
http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/
http://ogrenci.erdogan.edu.tr/OgrenciSorgulama/Index
https://erdogan.edu.tr/
https://ekampus.erdogan.edu.tr/
mailto:mert_yaz18@erdogan.edu.tr
http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/oidb-idari-erdogan-edu-tr/%C5%9Eifre%20-e%20posta%20i%C5%9Flemleri%20-%20Copy%201.pdf
http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/oidb-idari-erdogan-edu-tr/%C5%9Eifre%20-e%20posta%20i%C5%9Flemleri%20-%20Copy%201.pdf
http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/oidb-idari-erdogan-edu-tr/%C3%96%C4%9Frenci%20Derse%20Kay%C4%B1t-Kay%C4%B1t%20Yenileme%20K%C4%B1lavuzu%20-%20Copy%205.pdf


2 
 

 

2020-2021 Güz yarıyılı mazeretli derse kayıt başvuruları 12 - 16 Ekim 2020 tarihleri arasında kayıtlı 

olunan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokula  Daire Başkanlığımız web sayfasında  

“http://”Dilekçeler & Formalar”  başlığı altında  yer alan “DERSE KAYIT FORMU” ile 

başvuru yapılması gerekmektedir.    

 

DERS EKLEME ÇIKARMA İŞLEMİ 

Öğrenciler, kayıt yenileme süresini takip eden ve akademik takvimde belirtilen ders ekleme-çıkarma 

tarihlerinde danışmanının onayı ile 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. 

 

2020-2021 Güz yarıyılı DERS EKLEME-ÇIKARMA başvuruları (yukarıda belirtilen durumların 

olması halinde) 05-07 Ekim 2020 tarihleri arasında kayıtlı olunan fakülte/yüksekokul/meslek 

yüksekokula  Daire Başkanlığımız web sayfasında  “http://”Dilekçeler & Formalar”  başlığı 

altında  yer alan “DERS EKLEME ÇIKARMA  FORMU” ile başvuru yapılması gerekmektedir. 

 

ÜST YARIYILDAN DERS ALMA 

“Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 22/7 inci maddesine göre en az 

bir yarıyıl öğrenim gördükten sonra genel Akademik Not Ortalaması en az 3.00 olan Önlisans ve 

lisans programlarına kayıtlı öğrenciler danışmanının olumlu görüşüyle, ön şartlı olmayan veya ön 

şartını yerine getirdiği, programlarına ait bir üst yarıyıl/yıl derslerinden en fazla 3 tane alabilir. 

 

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ 

Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak BİRİNCİ ÖĞRETİM öğrencileri programın normal öğrenim 

süreleri içerisinde katkı payı ödemeyeceklerdir. PROGRAM SÜRELERİ; İki yıllık önlisans ve dört, 

beş ve altı yıllık lisans programları sonunda mezun olamayan birinci öğretim öğrencilerinden 

öğrenci katkı payı alınır. 

 

İKİNCİ ÖĞRETİM programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz Öğrenim Ücretlerinin 1. Taksitini 

28 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihleri arasında Ziraat Bankası'nın Türkiye genelindeki herhangi bir 

ATM’sinden Banka Kartı kullanmadan ödeme işlemi yapabileceklerdir. Öğrenciler yatırmaları 

gereken öğrenim ücreti miktarlarını banka şubelerinden öğrenebileceklerdir. Derse kaydınızın 

ÖİDB tarafından yapılabilmesi için öğrenim ücretinizi yatırmanız gerekmektedir. 

 

Ziraat Bankası ATM lerinden Öğrenim Harçları Yatırma İşlemi  

Kartsız İşlem-Ödeme İşlemleri-Eğitim Ödemeleri-Üniversite Ödemeleri-Recep Tayyip Erdoğan 

Ün. –Öğrenci Numarası ile giriş yapılacaktır.  Örneğin; öğrenci numarası 171000111 ile giriş 

yapılacaktır.)  

“2020-2021 Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Harç Tablosuna”  Daire 

Başkanlığımız web sayfasında Katkı Payı-Öğrenim Ücreti başlığı altında yer alan Katkı Payı-

Öğrenim Ücretlerinden ulaşılabilir. 

 

ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİMİ ve  YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI 

YETERLİLİK SINAVI     

İlahiyat Fakültesi, Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği,  Fen 

Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar 

Mühendisliği programlarında öğrenim görecek öğrenciler zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine 

tabidirler.  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Uluslararası 

İlişkiler Programlarında ise isteğe bağlı hazırlık eğitimi bulunmaktadır.   

 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/106483
http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/oidb-idari-erdogan-edu-tr/2020-2021%20Katk%C4%B1%20Pay%C4%B1%20-%20%C3%96%C4%9Frenim%20%C3%9Ccreti%20Tablosu.pdf
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Zorunlu hazırlık eğitimi bulunan İlahiyat 1. ve 2. Öğretim, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, 

İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Bilgisayar Mühendisliği programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, 

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavına girebilirler. Bu sınavdan başarılı olabilmek için 

İlahiyat Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ile Bilgisayar Mühendisliği programlarına 

kayıtlı öğrenciler en az (60) puan, İngiliz Dili ve Edebiyatı programına kayıtlı öğrenciler en az (70) 

puan almak zorunludur. Yeterli puanı alıp sınavdan başarılı olanlar, ilgili programın birinci sınıfına 

devam edecektir. Başarısız olanlar ve Yeterlilik sınavına girmeyenler hazırlık sınıfına devam 

edeceklerdir.  

 

Yeni kayıt olan öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavına girmeleri zorunlu 

değildir. 

 

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI 1. YETERLİLİK SINAVI 

Birim Program Tarih Saat Adres 

Turgut Kıran 

Denizcilik Fakültesi 

Deniz Ulaştırma 

İşletme Mühendisliği 

12 Ekim 

2020 

Pazartesi 

10:00 

 

Yabancı Diller 

Yüksekokulu  

Mahmut Hantal Eğitim 

Binası İyidere/RİZE 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı 

Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

İlahiyat Fakültesi 
İlahiyat  

İlahiyat İ.Ö. 
10:00 

İlahiyat Fakültesi 

Zihni Derin Yerleşkesi  

Sınava giriş için 

gerekli belge 

Kimliğini gösteren resmi bir belge  

(Nüfus Cüzdanı, Evlenme Cüzdanı, Pasaport, Ehliyet gibi) 

Kalem, silgi ve kalemtıraş yanınızda getirmeyi unutmayınız. 

 

YABANCI DİL DERSİ MUAFİYET SINAVI   

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi bulunmayan bölümlerde öğrenim gören öğrenciler; isterlerse, 

14 Ekim 2020 tarihinde yapılacak “Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı” na girebilirler. Sınava 

girmek isteyen öğrenciler 13 Ekim 2020 tarihine kadar kayıtlı oldukları birime dilekçe ile 

başvurmak zorundadır.  

 

“Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı”ndan 100 puan üzerinden en az 60 puan alan öğrenciler, 

ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar ve alınan notlar  “Önlisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 30 uncu maddesine göre harfli nota çevrilerek yarıyıl 

akademik not ortalaması ile genel akademik not ortalamasına katılır.  

  

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFINDAN MUAFİYET  

 Üniversitemizin Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi nin 6. Maddesinde 

belirtilen sınavlardan sahip oldukları sınav sonuç /eşdeğerlik belgelerinin asıllarını dilekçe ile 

birlikte Üniversiteye kesin kayıt tarihleri içerisinde kayıtlı oldukları birime teslim etmeleri 

gerekmektedir. Birim yönetim kurulu tarafından sınav sonuç /eşdeğerlik belgelerinin 

değerlendirilmesi ve karara bağlanması yeterlilik sınavından önce yapılır. Belgeleri kabul edilen 

öğrenciler, kayıt oldukları programın birinci sınıfından öğrenime başlarlar. Muafiyet başvurusu 

Daire Başkanlığımız web sayfası “http://”Dilekçeler & Formalar” başlığı altında yer alan “DERS 

MUAFİYET DİLEKÇESİ ile yapılır. 

 

MUAFİYET 

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, muafiyet için 12-16 

Ekim 2020 tarihine kadar Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokullarına transkript ve ders 

içerikleri ile birlikte başvuru yapabilirler. Ders muafiyet başvuru hakkı bir kere olup belirtilen tarihte 

başvuru yapamayan öğrenciler her yarıyılın/yılın derslerinin başlamasını izleyen beş iş günü içinde 

ilgili müdürlük/dekanlıklara yapmak zorundadırlar. Ders muafiyet başvurusu Daire Başkanlığımız 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/106483
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/106483
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web sayfası “http://”Dilekçeler & Formalar” başlığı altında yer alan “DERS MUAFİYET 

DİLEKÇESİ ile yapılması gerekmektedir.    

 

 İlgili fakülte, yüksekokul yönetim kurulu kararı ile öğrencinin eski bölümündeki başardığı derslerin 

yeni bölümünde eşdeğer sayıldığı dersler tespit edilerek, muaf sayılan derslerin kredi toplamına 

göre öğrenime başlayacağı yeni sınıfı belirlenir. 

 

KAYIT DONDURMA/İZİN 

Kesin kayıttan sonra, ”Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 34 üncü 

maddesinde belirtilen nedenlerden herhangi birine göre devam etmek istemeyen öğrencilerden, bir 

veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek 12-16 Ekim 2020 tarihleri arasında bir 

dilekçe ile kayıtlı oldukları Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokullarına başvurmaları 

gerekmektedir  Kayıt dondurma bir yarıyıldan az dört yarıyıldan/iki yıldan çok olamaz. 

 

İzin gerekçeleri kabul edilerek izinli sayılan öğrenciler 2020–2021 Eğitim-Öğretim Yılının Güz 

ve/veya Bahar yarıyılında derslere devam edemezler. Varsa derse yazılımları iptal edilir. 

 

Kayıt dondurma/izin başvurusu Daire Başkanlığımız web sayfası “http://”Dilekçeler & 

Formalar”  başlığı altında yer alan “KAYIT DONDURMA-İZİN DİLEKÇESİ ile yapılması 

gerekmektedir. 

 

DERS PROGRAMLARI 

Derslerin gün ve saatleri konusunda kayıt yaptırdığınız bölümlerden bilgi alabilirsiniz.  

Üniversitemizin “https://www.erdogan.edu.tr/Website/Default.aspx” adresinden 

“AKADEMİK BİRİMLER” web sayfalarına ulaşabilirsiniz. 

 

DERSLERE DEVAM ESASLARI 

Öğrenciler derslere ve uygulamalara devam etmek ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer 

akademik çalışmalara katılmak zorundadırlar. Devamsızlıkların hesaplanmasında ders, staj veya 

uygulamaların o yarıyıldaki/yıldaki toplam saati esas alınır.  Devam zorunluluğu teorik derslerde en 

az %70, uygulamalı derslerde ise %80’dir. Sağlık raporu süresi devam süresinden sayılmaz. Raporlu 

olunan toplam süre derslerin %30’unu, uygulama ve/veya laboratuvarların %20’sini aştığı takdirde 

öğrenci devamsızlıktan kalır. Detaylı bilgi için “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği”nin 23 üncü maddesine bakılabilir. 

 

SINAVLAR 

Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları 

Bir ders için yarıyıl uygulamasında yarıyıl içinde, yıl uygulamasında ise yıl içinde en az bir ara 

sınav yapılır. Bununla birlikte ders içindeki proje, ödev, laboratuvar, uygulama ve benzeri 

çalışmalar yarıyıl/yıl içi çalışması yerine geçebilir. Ara sınavların ders başarı notuna katkısı %40’tır. 

Ancak birden fazla ara sınav veya yarıyıl içi çalışması yapılması durumunda birinci ara sınavın 

katkısı en az %20 olmak zorundadır. ara sınav ve yarıyıl/yıl içi çalışmaların sayısı ve harf notuna 

katkısının oranı dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir.  

 

Yarıyıl/yıl sonu sınavı 

Yarıyıl/yıl sonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı derslerin 

uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler 

yarıyıl/yıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye D (Devamsız) harf notu verilir. Yarıyıl/yıl 

sonu sınavının harf notuna katkısı %60’tır. Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 50 puan 

almak zorunludur. Yarıyıl/yıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az 50 puan alamayan 

öğrencilere FF harf notu verilir. 

 

 

 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Detay/163291
https://www.erdogan.edu.tr/Website/Default.aspx
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Detay/163291
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Detay/163291
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Bütünleme sınavı 

Yarıyıl/yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler ile yarıyıl/yılsonu sınavına girme şartlarını 

sağladıkları halde girmeyen öğrenciler başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına 

girebilirler.  Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yılsonu sınav notu yerine geçer. 

 

Mazeret sınavı 
Haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınava (vize) giremeyen öğrencinin, sınav tarihinden 

itibaren en geç beş iş günü içinde mazeretini gösterir belge ile bölüm 

başkanlığına/müdürlüğe/dekanlığa yazılı olarak müracaat etmesi gerekir. Bu sürenin dışında yapılan 

başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrenciler için yeni bir mazeret sınavı 

yapılmaz. 

 

KREDİ/BURS VE YURT İŞLEMLERİ 

Kredi/burs ve yurt işlemleri için http://yurtkur.gsb.gov.tr/ sayfasından bilgi alınabilir. 

 

http://yurtkur.gsb.gov.tr/

