KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
DERS KAYIT KLAVUZU
2017-2018 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde Ders Kayıtları Akademik Takvim’de belirtildiği gibi 1117 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Tıp Fakültesi 1. ve 2. Sınıf öğrencilerinin entegre dersleri
otomatik yüklenecek olup, servis derslerinin seçimi öğrenciler tarafından yapılacaktır. Tıp Fakültesi 3.
Sınıf öğrencilerinin ders kaydı için ise öğrenim ücretlerini ödemeleri yeterlidir.
Yeni kayıt olan öğrencilerimizin müfredatlarında seçimlik ders olması halinde ders kaydı
yapacaklardır. Zorunlu dersler ders kayıt haftasından sonra otomatik yüklenecektir.
Uzatmalı öğrenciler, öğrenim ücreti ödeme işleminden önce ders seçimi yapar.
Kesinleştirme işlemi yapılmayan ders kayıtlarında dersin kontenjanını korumamaktadır.
Seçtiğiniz dersin sınıf listelerine dâhil olması için danışman onayının yapılması gereklidir.
Onaylanmayan ders seçimleri sınıf listelerine yansımamaktadır. Bu nedenle sorun yaşanmaması için
ders seçim sonrası ders kayıt onayınızı mutlaka yaptırınız.
Ders Kayıtları Öğrenci Bilgi Sistemi ana menüsünden Ders ve Dönem İşlemleri - Ders
Kayıt menüsünden yapılır.
Ders Kayıt adımları:
1)

Öncelikle -varsa- dönem öğrenim ücreti ödenir.

2)

Müfredat kontrol edilir -varsa- önceki dönemlerden olan başarısız dersler seçilmelidir.

3)

Tüm ders seçimi yapıldıktan sonra öğrenci tarafından KESİNLEŞTİRME işlemi yapılır.

4)

Kesinleştirme işlemi sonrası danışman tarafından ONAYLAMA işlemi yapılır.

Uzatmalı Statüdeki Öğrencilerimiz için Ders Kayıt Adımları:
1)

Öncelikle Öğrenci Bilgi Sisteminden ders seçimi yapılır.

2)

Ders seçimi sonrası oluşan öğrenim ücretinin ödemesi yapılır.

3)

Öğrenci tarafından KESİNLEŞTİRME işlemi yapılır.

4)

Kesinleştirme işlemi sonrası danışman tarafından ONAYLAMA işlemi yapılır.

25-29 Eylül 2017 tarihleri arasında -varsa- ders ekle-sil işlemlerinizi danışmanlarınız ile birlikte
yapabilirsiniz. Uzatmalı öğrenciler için ders ekle-sil işlemleri, öğrencinin ödediği ücretin dönem/yıl
ücretinden küçük olması halinde ders kayıt formu üzerinden takip edilir.

NOT: Kesinleştirme işlemi yapılmayan ders kayıtlarında dersin kontenjanını korumamaktadır.
Kesinleştirme işlemi yapılmayan ders kaydı ders kayıt olarak sayılmamaktadır. Ders kaydınızda
ekleyemediğiniz, almak istediğiniz yada çeşitli nedenlerden dolayı fazla veya az ders almak zorunda
olduğunuzda ders kaydınızı kesinleştirip danışmanınıza ders kayıt ekranından mesaj atabilirsiniz.
Eksik kalan veya fazla alınan dersler danışmanlarınız tarafından ders ekle sil süresi (29.09.2017)
zarfında değiştirilebilecektir.
Kesinleştirme yapılan ders kayıtları danışmanlarınız tarafından kontrol edilip onaylanması
gerekmektedir. Ders kaydınızın onaylanıp onaylanmadığını sistem üzerinden takip ediniz.

Ders kayıt ekranın müfredat durumunuzun yanı sıra kişisel bilgileriniz ve ücret-bakiye
bilgileriniz bulunmaktadır.

Öncelikle müfredatınızda dönemlik programlarda önceki dönemi, yıllık programlarda önceki
yıllara ait alınmamış ya da başarılamamış açılan derslerin alınması gerekmektedir. Varsa bu
dersler alınmadan kesinleştirme işlemi yapılmamaktadır.
Derslerin yanındaki Yeşil
simgesi kullanılarak ders seçimi yapılır. Ekranda görünen ders
isimleri müfredatınızda bulunan derslerdir. Bu derslerin intibakı var ise yeni ders kodu ve adı
ile müfredatınızda bulunan dersin AKTS si ile kayıtlanırsınız.

Açılan ekranda dersin yanında bulunan
Yeşil

simgesini kullanılarak seçilen dersler içerisine eklenir.

Seçmeli derslerin seçilme aşamasında parantez İçerisinde yazan rakam kadar ders seçilmelidir.

Kontrol et butonu ile ders kaydınızın yönetmelik ve senato kurallarına uygunluğu kontrol
edilir.

Kontrol sonrası kesinleştir butonuna tıklamanız gerekmektedir.
Ders kayıtları ile sorununuz var ise danışmanınıza sora bilirsiniz.

Ekle sil süresi sonuna kadar danışmanınızla gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. (Ekle Sil Süresi
Akademik Takvimde 29.09.2017 kadar olarak ilan edilmiştir.) Evet’e basarak onaylamanız
gerekmektedir.

İşlemin doğru olarak sonuçlandığını gösteren ekran.

Ders kaydının kesinleştirildiğini gösteren ekran.

