
ÖN LİSANS- LİSANS ve LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN 

DERSE KAYIT/KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ KILAVUZU 
 

Üniversitemizde kayıt yenileme işlemleri akademik tavimde belirtilen tarihlerde gerçekleşmektedir. Derse kayıt işlemleri Üniversitemiz 

Bilgi Yönetim Sisteminden (REBİS)  (https://ekampus.erdogan.edu.tr/) yapılmaktadır. 

 

Derse kayıt işlemlerinde  ders seçimi öncelikle öğrenci tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak öğrencinin ders seçimlerinde akademik 

danışmanı ile irtibat içinde olması önemlidir. Ders kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen ve de danışman tarafından kesinleştirilmeyen 

öğrenciler o dönem için kayıtsız sayılır ve  öğrencilik haklarından faydalanamaz. Bu yüzden ders kayıtlarının zamanında ve eksiksiz olarak 

yapılması önemlidir. 
 

Derse Kayıt/Kayıt Yenileme  işlemlerini içeren üç bölüm olarak hazırlanan bu kılavuzu dikkatlice okuyup, derse kayıt öncesi ve sonrası 

yapılması gereken işlemleri yerine getirmeniz kaydınızın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır. 

 

1-Akademik Takvime Göre Derse Kayıt/Kayıt Yenileme  Uygulamaları  

2-Derse Kayıt/Kayıt Yenileme  İşlemleri Uygulamaları  

3-Öğrenci Otomasyonundan Derse Kayıt İşlemleri 

 
1-AKADEMİK TAKVİME GÖRE DERSE KAYIT/KAYIT YENİLEME UYGULAMALARI  

 

1-Ders Kayıt/Kayıt Yenileme Haftası; öğrencinin otomasyon sisteminden kayıtlanmak istediği dersleri seçerek danışman onayına 

gönderdiği, danışmanlarında onaylarına gönderilen dersleri onaylama veya reddetme tercihlerini kullandığı dönemdir. 
 

 

2-Yarıyıl Harç Ödeme Haftası; Öğrencilerin ilgili dönem için katkı payı veya öğrenim ücretlerinin ödendiği dönemdir. 
 

 

3-Ders ekleme-çıkarma;  Eksik/hatalı ders kayıtlarının düzeltilmesi, seçmeli derse kaydolan öğrenci sayısının yetersiz olması veya dersin 

açılmaması durumunda Akademik takvimde belirtilen sürede danışman onayı ile bir dersi bırakıp, diğer dersi seçtiği dönemdir.  
 

 

4-Mazeret durumunda kayıt yenileme; Kayıt yenileme süresi içerisinde hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik 

gibi önceden öngörülemeyen mazereti nedeniyle öğrenim ücreti/katkı payını yatırmayan ve ders seçimi yapamayan öğrenciler, akademik 

takvimde belirtilen sürede (derslerin başlama tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde ) ilgili birime yazılı olarak başvuruda bulunurlar. 

Mazereti uygun görülen öğrencilerin ilgili yönetim kurulu kararı yapılan ders kayıtlanmasıdır.  

 

 

 

 

 

 

https://ekampus.erdogan.edu.tr/


2-DERSE KAYIT/KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ UYGULAMALARI  

 

1-Derse Kayıt/Kayıt Yenileme işlemleri esnasında, öğrencilerin öncelikle varsa alt sınıflardan başarısız oldukları ve alt sınıflardan sorumlu 

olup hiç almadıkları dersler ile bulunduğu döneme ait zorunlu ve seçmeli dersler seçilir.  
 

2- Derse Kayıt/Kayıt Yenileme işlemleri esnasında, ders seçiminde transkriptlerde dönem ortalaması (YANO) dikkate alınır. Bu nedenle 

öğrencilerin detaylı transkriptin incelenmesi gerekir.  Mezuniyet transkripti alınmamış derslerin tespiti  açısından incelenir. Alınmamış 

dersler mezuniyet transkriptinde “A.D.” olarak görünür.  
 

3-Bir öğrencinin bir dönemde alabileceği ders yükü 40 aşamaz. Ancak; 
 

* Azami öğrenim sürelerinin son yılında bulunanlar (önlisans programlarına kayıtlı öğrenciler için 4. Yılında, lisans programlarına kayıtlı 

öğrenciler için 7. Yılında bulunanlar) devam şartını sağladıkları dersler için 40 saat şartı aranmaz. 
 

Örnek  : Öğrenci önlisans programına kayıtlı ve 4. Yıl/7. Yarıyılını okumaktadır. 45 saatlik devam etmesi gereken dersi ve 15 saatte devam 

şartını sağladığı başarısız dersi  bulunmaktadır. 

Azami öğrenim süresinin son yılında bulunmasından dolayı 40 saat devam alma hakkı bulunmaktadır. Bu durumda  devam alması 

gereken 45 saatlik derslerden 40 saate kadar derse kayıt yapabilecektir. 5 saatlik dersi bırakacaktır. Ancak 15 saatlik devam şartını 

sağladığı  başarısız derslerin hepsine kayıt yapabilecektir. Bu öğrencinin belirtilen dönemde alabileceği ders saati 40 saat (devam 

alması gereken) + 15 saat (devam aldığı) olmak üzere toplam 55 saat olacaktır. 
 

** Tüm dersleri aldığında o yarıyılın sonunda mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin devam şartını sağladıkları dersler için kırk 

saat şartı aranmaz. 
 

Örnek  : Öğrenci önlisans programına kayıtlı ve 2. Yıl/4. Yarıyılını okumaktadır. 2. Yıl 3. Yarıyıldan da 1 (bir) başarısız dersi 

bulunmaktadır. 4. Yarıyılda ise  45 saatlik devam etmesi gereken dersi ve 10 saatte devam şartını sağladığı başarısız dersi  

bulunmaktadır. Öğrenci son döneminde vede 3. Yarıyıldan tek dersi kalmasından dolayı mezuniyet aşamasında bulunmaktadır.  

Öğrenci ; 4. Yarıyılda 40 saat devam alma hakkı bulunmasından dolayı devam alması gereken  45 saatlik derslerin 40 saate ve devam 

şartını sağlamış olduğu 10 saatlik başarısız derslerine kayıt yapma hakkı bulunmaktadır. Bu öğrencinin belirtilen dönemde 

alabileceği ders saati 40 saat (devam alması gereken) + 10 saat (devam aldığı) olmak üzere toplam 50 saat olacaktır.  Kalan  5 saatlik 

ders ise daha sonraki dönemlerde alınacaktır. 
 

Bir dönemde 40 saatten fazla derse kayıt yapacak öğrenciler, 40 saate kadar sistem üzerinden 40 saatten fazlası için ders ekleme-çıkarma 

formunu derse kayıt haftası içinde ilgili akademik birime teslim etmek zorundadırlar. 
 

4- Harfli başarı notu “DC” olan derslerin seçiminde;  eğer dönem ortalaması (YANO) 2.00 ve üstü ise bu dersten “başarılıdır”. Öğrencinin 

bu dersi tekrar almasına gerek yoktur ancak  not yükseltmek amacı ile tekrar alabilir.  Eğer dönem ortalaması (YANO) 2.00’nin altında 

ise dersten “başarısızdır” ve dersi tekrar almak zorundadır. 
 

5- Dördüncü yarıyılın sonunda GANO’su 1,50’nin altında olan öğrenciler üst yarıyıllardan ders alamazlar. Bu durumdaki öğrenciler 

başarısız oldukları ve normal yarıyılında alamadıkları dersleri alarak GANO’larını en az 1,50’ye yükseltmek zorundadırlar. (Bu madde 

2017 Yılı kayıtlı öğrenciler için geçerli olacaktır. )  
 



6- Genel Akademik Not Ortalaması (GANO)  en az 3,00  olan Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri hariç diğer Ön lisans - Lisans 

programlarına kayıtlı öğrenciler    istemeleri halinde 3. Maddede ki ders yükü ile sınırlı olmak kaydıyla ön şartlı olmayan veya ön şartını 

yerine getirdikleri, bir üst yarıyıl/yıl derslerinden en fazla üç ders alabilirler. Sistem üzerinden ders seçme işlemi ise diğer derslerle aynı 

zamanda aynı şekilde olacaktır. 
 

7- Ders planında Üniversite Ortak Seçmeli Dersi (ÜSD kodlu) bulunan öğrenciler kendi programları tarafından açılan Üniversite Ortak 

Seçmeli derslere kayıt yapamazlar. Diğer Programlar tarafından açılan ÜSD derslerine kayıt yapabilecek olup, alınacak ders sayısı 1 (Bir) 

dir. Sistem üzerinden ders seçme işlemi ise diğer derslerle aynı zamanda aynı şekilde olacaktır. Ders ekleme çıkarma döneminde danışman 

onayı ile değişiklik yapılabilir. 
 

8- Derslere kontenjan uygulaması; Gruplandırılmış zorunlu ve seçmeli derslere kontenjan tanımlanmaktadır. Tercihinize sunulan tüm 

derslerin kontenjanları dolmadan herhangi bir nedenle kontenjan artırımı yapılmaz. 
  

9-Ders programı; Öğrenci tercihine sunulmuş bütün derslere ait ders programı ilgili akademik birimlerde ilan edilir. Ders seçimi esnasında 

ders çakışma uyarılarını dikkate alarak, çakışan dersleri (devam zorunluluğu olan dersleri) seçmeyiniz.  

 

Ders kaydı, danışman tarafından kaydın onaylanması ile kesinleşir. Öğrenci, danışman onayını takip etmelidir. 

 Danışman onayı olmayan kayıtlar geçersizdir. 

 

3-ÖĞRENCİ OTOMASYONUNDAN DERSE KAYIT İŞLEMLERİ 
 

Sisteme giriş 
   Üniversitemiz web sitesinde yer alan “ Öğrenci Bilgi Sistemi (REBİS)” den  otomasyon sistemine ulaşılabilir. Sisteme e-posta adresi ve şifre 

yazılarak giriş yapılır.  E-posta  adresi “Öğrenci e-posta adresimi öğrenmek istiyorum” , şifre ise “Şifremi unuttum” butonlarından 

öğrenilmesi mümkündür. (Sisteme giriş ve e-posta/şifre işlemlerinde  sorun yaşıyorsanız    ”E-Posta ve Şifre Oluşturma İşlemleri” kılavuzunu 

inceleyiniz. Şifre unutulması halinde ve de sisteme 2. E posta adresinizi girmediyseniz şifre sıfırlama işlemi için kayıtlı olduğunuz akademik 

birim öğrenci işleri veya Daire Başkanlığımız bölüm sorumluları ile iletişim kurabilirsiniz.) 
 

 

Sisteme giriş ekran görüntüsü 1                                                                                         Sisteme giriş ekran görüntüsü 2 

   

  

 

https://ekampus.erdogan.edu.tr/
http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/oidb-idari-erdogan-edu-tr/%C5%9Eifre%20-e%20posta%20i%C5%9Flemleri.pdf


 

Öğrenci Otomasyon sayfası ekran görüntüsü 

         
 

 

“Ders Kayıt İşlemleri”; ekranında sınıf-yarıyıl, GANO  ve harç borcu durumu, kayıtlanma yıl/dönemi-kayıtlanma aşaması ve  ve 

alınabilecek azami ders saati belirtilir. Ders seçimlerinde sistem bu kriterleri bazalır. Öğrencinin ders kaydı “taslak” aşamasında görünür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenci e-posta adresi ve şifresi ile öğrenci bilgi sistemine  
girdiğinde işaretli alandan “Kayıt Yenileme İşlemleri “ başlığı 
tıklanarak  “Ders Kayıt  İşlemleri” ekranı açılır.  
 
Bu ekranda bulunan “Bilgilerimi Güncelle” ekranından iletişim 
vb. bilgiler güncellenir. Bilgilerin güncellenmesi sizlere 
yapılacak duyuru, iletişim kurma açısından gereklidir. 



ÖĞRENCİ TRANSKRİPTİNİN VE MÜFREDATIN KONTROLÜ 
 

Öğrencilerimiz öncelikle Müfredat kontrolünü yapmak zorundadır.  Öğrenci ekranındaki “Öğrenci Bilgileri – Tüm Ders Müfredatı” ve 

“Not  İşlemleri - Transkript”  ” linklerini açarak durumlarını aşağıdaki örnekte olduğu gibi değerlendirmek zorundadır. 
 

Öğrenci müfredatta tanımlı tüm dersleri almak ve başarmak zorundadır. Bir dersi dahi almamışsa mezuniyet hakkını kazanamaz. Derse 

kayıt aşamasında aldığı dersleri müfredattaki derslerle karşılaştırma yapması;  aldığı- başardığı,   başarısız ve hiç almadığı derslerin 

kontrolünü yapması mezuniyet aşamasında sorun yaşamamak ve dönem uzatmamak için önemlidir. Tüm Ders Müfredatı ekranında alınan 

derslerin başarı durumları ve alınmayan dersler gösterilmektedir.   
 

              MÜFREDAT (Öğrencinin  öğrenimi süresince almak zorunda olduğu dersler)                                                                TRANSKRİPT                                                                        

 

 

  

 

 

 

 

Transkriptteki derslerle 
müfredattaki derslerin 
karşılaştırılması 

*ELK102 Alternatif Akım Devreleri  dersini almış ve başarısız 
olmuştur. ELT102 Algoritma ve Programlama dersini 
almamıştır. Derse kayıtta öncelikle başarısız olunan ve alt 
yarıyıllarda daha önce alınmamış derslerin seçilmesi 
gerekmektedir. 
** DC harf notlu derslerde; eğer dönem ortalaması (YANO) 2.00 
ve üstü ise bu dersten başarılıdır. Öğrenci bu derse tekrar 
almasına gerek yoktur ancak  not yükseltmek amacı ile tekrar 
alabilir. 
*** DC harf notlu derslerde; eğer dönem ortalaması (YANO) 
2.00’nin altında ise dersten başarısızdır ve dersi tekrar almak 
zorundadır. 



DERS SEÇME İŞLEMİ  

 

İlgili dönem için ders seçim işlemi “Açılan Dersler, Seçmeli Ders Grubu Dersleri ve Seçtiğiniz Dersler” alanlarından yapılır. Ekrana gelen 

derslerde; 

-İlk defa alınacak dersler  

-Seçmeli dersler seçmeli ders grubu içerisinde yer alır. İlgili dönem için alınması gereken seçmeli ders sayısı kadar seçmeli ders 

grubu içinden ders seçilir. 

-Ders önce alınıp başarısız olunan dersler “Seçtiğiniz dersler” kısmında yer alır ve dersin karşısında dersin tekrar ve daha önce 

alınan notu yer alır.  
 

Ders seçme ekran görüntüsü-1 

 

 

 

Ders Seçme İşlemi  

 

 

 

 

 

 

İlk defa alınacak Seçmeli derslerin 
bulunduğu gruptur.  

Seçmeli ders grubu 
içinden alınması 
gereken ders sayısını 
belirtir. 

Dersin daha önce alınıp başarısız olan dersler  
sistem tarafından eklenmektedir.  

İlk defa alınacak zorunlu dersler yer 
almaktadır. 

İlgili dönem derse kayıt tarihleri 
belirtilmektedir. 

Sembolü ile ders programı  
görüntülenebilir. 

sembolü 
tıklanarak ders 
seçimi yapılır. 



 

Ders Kayıt  işlemleri esnasında, öğrencilerin öncelikle varsa alt sınıflardan başarısız oldukları ve alt sınıflardan sorumlu olup hiç 

almadıkları dersler ile öğrencisi oldukları öğretim programının bulunduğu sınıfa ait zorunlu - seçmeli ve GANO şartını sağlamaları halinde 

bir üst yarıyıl/yıl (en fazla 3 ders) derslerine dönemlik/yıllık ders yükü saatini aşmamak kaydı ile yaparlar.  

 

Daha önce alınıp başarısız olunan dersler “Seçtiğiniz Dersler” kısmında yer almaktadır. İlk defa alınacak dersler  ders kodlarının başındaki 

 sembolü tıklanarak “Seçtiğiniz Dersler” e eklenir.  Ders seçimi yapıldıktan sonra “Taslak olarak kaydet” butonu ile  kayıt edilir. Ders 

seçimi taslak aşamasında iken seçilen derslerde (ilk defa alınan)  değişiklik yapılabilir. 
 

Ders seçme ekran görüntüsü-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçmeli derslerin seçim işleminde bir havuzdan 2 ders 
alınması gerekiyorsa havuz içerisinden 2 ders seçilir. 
Eğer daha önceki yarıyıllarda aynı gruptan alınmış ve 
başarısız seçmeli ders varsa “seçtiğiniz dersler” 
kısmından “Dersi Değiştir” butonu ile yerine başka bir 
seçmeli ders alınabilir.  
 
Örnek : Seçmeli ders grubu 07 den  2 ders alınması 
gerekmektedir. Öğrenci ISL441 ve ISL463 derslerini 
seçerek grup içesinden alması gereken 2 dersi seçmiş 
olur. 
 
Seçmeli Ders Grubu 05 te 2 ders alınması 
gerekmektedir. Öğrenci 1 dersi daha önce almış ve 
başarısız olmuştur. Başarısız olduğu ISL353 dersi 
seçtiğiniz dersler kısmında yer almaktadır. Bu dersin 
yerine “dersi değiştir” butonu ile grup içinde açılan 
başka bir ders alabilir.    
 



 

Ders seçme ekran görüntüsü-3                                                                                         Ders seçme ekran görüntüsü-4 

 
 

Ders seçme ekran görüntüsü-5 

 
 

 

 

 

Ders seçim işlemi taslak aşamasında iken seçilen derslerden 
“x” sembolü tıklanarak “ilk defa alınan” dersler çıkarılabilir. 
Başarısız derslerin çıkarılmasına sistem izin vermez. Açılan 
derslerde alınmayan dersler “+” sembolü tıklanarak ders 
eklenebilir. 



 

Ders seçme ekran görüntüsü-6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçimi yapılan dersler “Seçtiğiniz Dersler” kısmında listelenir.  
 
Derslerin danışman onayına gönderimi için  “danışman onayına gönder” butonu tıklanarak “Seçtiğiniz dersler danışman onayına 
gönderilecektir. Devam etmek istiyor musunuz?  mesajı ile   “Evet/Hayır” seçeneklerinden ders seçiminde bir eksiklik yoksa “Evet” tıklanır.  
 
Ders seçiminde  eksiklik varsa  “Hayır” seçeneği tıklanarak, ders seçiminde eksiklik/hatalar düzeltildikten sonra ders seçimi yeniden yapılır.  
 



Ders seçme ekran görüntüsü-6 

  
 

ÖĞRENİM ÜCRETİ/KATKI PAYI ÖDEME 

 
 

 

 

Öğrenim ücreti/katkı payı  borcu olan öğrencinin Öğrenim 
ücreti/katkı payı  borcu miktarı ders kayıt işlemleri ekranında belirtilir. 
Öğrenim ücreti/katkı payı  borcu ödenmeden derse kayıt yapılamaz. 
Ders seçimi yapılabilir ancak sistem “2018-2019 Bahar 95.00 TL 
tutarında harç borcunuz bulunmaktadır. 11-15 Şubat 2019 tarihleri 
arasında harç borcunuzu yatırdığınız takdirde ders seçimini 
yapabilirsiniz.” uyarısı vereceğinden  ders seçim işlemi yapılamaz. 
Öğrenim ücreti/katkı payı  borcu ödendikten sonra ancak ders 
seçimleri yapılabilir. Öğrencilerin katkı payı veya öğrenim ücretleri 
borçları Ziraat Bankaları ATM lerinden ödenir.  
 

Ziraat Bankası ATM lerinden  Öğrenci Harçları Yatırma İşlemi 
Kartsız İşlem-Ödeme İşlemleri-Eğitim Ödemeleri-Üniversite 

Ödemeleri-Recep Tayyip Erdoğan Ün. –Öğrenci Numarası ile  giriş 

yapılacaktır.  Örneğin; öğrenci numarası 111000111 veya 224215 ise 

giriş yapılacaktır. 

Derslerin  danışman onayına gönderimi yapıldıktan sonra derse kayıt 
işlemi tamamlanır.  
-Öğrencinin kayıtlanma aşaması “Danışman tarafından inceleniyor”  
olarak ekranda belirtilir. 
-Öğrencinin seçmiş olduğu dersler seçtiğiniz dersler kısmında 
listelenir. Ders durumu “Ekleme onayı bekliyor” olarak ekranda 
belirtilir. 
-Bu işlemlerden sonra derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş öğrencinin 
sistemden “yazdır” butonu ile ders kaydının kesinleştiğine dair çıktı 
almaları ,danışmanlarına onaylatmaları ve saklamaları önemlidir. 
Herhangi bir ders kayıt sorununda bu çıktıyı ibraz edemedikleri 
takdirde sistemdeki kayıtlar dikkate alıncaktır. 
 

- Yapılan işlemlerin danışman tarafından onaylanıp onaylanmadığı 
öğrencinin kendi sayfasından transkriptine bakılıp kontrol edilebilir. 
Seçilen dersler danışman tarafından onaylanmış ise ilgili döneme 
(Örnek 2017-2018 Güz Yarıyılı) dersleri öğrencinin transkriptine 
yansıyacaktır. Aksi halde durumun danışmana bildirilmesi 
gerekmektedir.  
 



 

İLETİŞİM 
 

                                                                  Akademik birimler web sayfaları : https://www.erdogan.edu.tr/ 

 

 

 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 

Santral  0 464 223 61 26 / Dahili 4205 

e-posta oidb@erdogan.edu.tr  

Web adresi  http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/  

ÖNLİSANS ÖĞRENCİ İŞLERİ- Dahili no 

 

Teknik Bilimler MYO  

Sosyal Bilimler MYO  

Adalet  MYO 

Ardeşen MYO 

Fındıklı MYO 

Pazar MYO 

Sağlık Hizmetleri MYO 

4231 

 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ-Dahili no 
  

Enstitüler 
4229 

4297 
 

HARÇ İŞLEMLERİ -Dahili no 

4222 - 4227 

LİSANS ÖĞRENCİ İŞLERİ- Dahili no 

 

 

Tıp Fakültesi 

Turgut Kıran Denizcilik Fak. 

Eğitim Fakültesi 

Hukuk Fakültesi 

İktisadi ve İdari Bil. Fak. 
Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. 

Turgut Kıran Denizcilik Y.O. 

4207 

4216 

  

Ardeşen Turizm Fakültesi 

Diş Hekimliği Fakültesi 

İlahiyat Fakültesi 

Fen Edebiyat Fakültesi 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

Su Ürünleri Fakültesi 

Ziraat Fakültesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Sağlık Y.O. 

Spor Bilimleri Fak. /Beden Eğ. ve Spor Y.O. 

Fındıklı Uygulamalı Bilimler Y.O. 

4210 

 

https://www.erdogan.edu.tr/
http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/

