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Ders Kayıt İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu 
 

Değerli Öğrencimiz; 

Tüm öğrencilerimizin; azami öğrenim süresi bitimine kadar her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler 
içinde öğrenim ücretini ödemeleri ve danışman desteği ile ders kayıt işlemlerini yapmaları zorunludur.  

Kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerinin sorumluluğunun tamamen size ait olduğunu, eksik veya hatalı ders seçimi 
nedeniyle bazı hak mağduriyetleri yaşayabileceğinizi unutmayınız. Ayrıca, seçtiğiniz derslerin akademik takvimde 
belirtilen süre içerisinde danışmanınız tarafından onaylanıp onaylanmadığının takibi de sizin sorumluluğunuzdadır. 

Eksik veya hatalı ders seçimi nedeniyle sınıf başarı dereceleriniz hesaplanamayacağı için; ÇAP, YANDAL, Programlar 
Arası Geçiş, Derece Bursları, Akademik Başarı Bursları vb. hak ve imkanlarından yararlanamayabilirsiniz. Yine bu 
nedenle mezuniyet döneminiz uzayabilir.  

Ders seçimlerinde özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir; 

• Ders seçimlerinizi yaparken; öncelikle alt yarıyıllardan başarısız olduğunuz (harf notu FF, FD, DZ, YZ, ÇK olan) 
dersler ile yine alt yarıyıllarda sorumlu olup hiç almadığınız dersleri, sonrasında ise devam edeceğiniz yarıyıla ait 
zorunlu/seçmeli dersleri sırasıyla seçmek zorundasınız. 

• Öğrencinin bir yarıyıldaki normal ders yükü 30 AKTS’dir. Ancak; ANADAL Programınızdan Üniversitemizin ders 
alma kurallarına uygun olarak (başarısızlık veya not yükseltmek amacıyla alt sınıflardan tekrar alınan dersler ile 
akademik başarı ve muafiyet nedeniyle bir üst sınıftan alınan dersler dahil) en fazla 45 AKTS ders alabilirsiniz.  

• YANDAL Programınızdan, ANADAL Programınızdan aldığınız dersler ile birlikte en fazla 45 AKTS ders alabilirsiniz. 
(YANDAL Program derslerinizi seçmeden önce ANADAL Programınızdaki ders seçiminizi danışmanınıza onaylatmak 
zorundasınız.) 

• ÇAP Programınızdan, ANADAL Programınızda aldığınız dersler ile birlikte (varsa YANDAL Programınızın dersleri 
de dahil) en fazla 50 AKTS ders alabilirsiniz. (ÇAP Program derslerinizi seçmeden önce ANADAL Programınızdaki 
ders seçiminizi danışmanınıza onaylatmak zorundasınız.) 

• Daha önce devam şartı yerine getirilmiş teorik dersler hariç, Anadal Programının haftalık ders programında 
çakışan dersleri seçemezsiniz. Ayrıca Anadal Programının haftalık ders programı ile çakışan Çift Anadal/Yandal 
Program derslerini de seçemezsiniz. 

• Seçmek istediğiniz dersin ön koşulu varsa öncelikle ön koşul dersini/derslerini başarmış olmanız gerekir.  

• Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki tüm derslerinizi başarmış ve AGNO’nuz 3.00 ve üzerinde ise 
danışmanınızın onayı ile bir üst sınıftan iki ders, 3.50 ve üzerinde ise üç ders alabilirsiniz. 

• Bulunduğunuz yarıyılda muaf olduğunuz ders/dersler varsa danışmanınızın onayı ile ilgili yarıyılda muaf olduğunuz 
derslerin AKTS kredisi toplamı kadar bir üst sınıftan ders alabilirsiniz. 

• Çift Anadal Programınızda alıp başardığınız/başaracağınız dersler için Anadal Programınızda muafiyet verilemez. 
Bu nedenle; Anadal Programınızda okutulan dersin aynısı veya eşdeğeri Çift Anadal Programınızda da 
okutuluyor ise bu dersi/dersleri Anadal Programınızdan almanız gerekir.  

• Anadal Programınızda yer alan dersler ile bunlara eşdeğer dersler Yandal Programı kapsamında okutulamaz. Bu 
nedenle; Yandal Programınızda alıp başardığınız/başaracağınız ders/dersler için Anadal Programınızda muafiyet 
verilemez.    

• Daha önce alınan (harf notu FF, FD, DZ, YZ, ÇK, DD, DC olan)  bir seçmeli dersin tekrarında aynı dersin alınması 
zorunlu değildir, bunun yerine aynı seçmeli gruptan başka bir ders alabilirsiniz. 

• Ders seçiminiz danışmanınız tarafından onayladıktan sonra ders ekleme/silme işlemi yapamazsınız. Onay sonrası 
ders ekleme/silme taleplerinizi gerekçesi ile danışmanınıza bildiriniz.  

• Dersi seçmenize rağmen dersin yoklama listesinde adınız görünmüyorsa danışmanınıza bildiriniz. Ders yoklama 
listelerinde adınız yok ise o derse devam edemez ve sınavlarına giremezsiniz. Ayrıca, kayıt olmadığınız dersin 
yoklama listesine el yazısı ile adınızı yazarak imzalayamazsınız. Ders yoklama listesinde adı olmayan öğrencinin o 
derse devamı ile ilgili sorumluluk ve riskler dersi veren öğretim elemanına aittir. 



Önemli Bilgi Notu 

• Ön koşul dersini başaramamış olmak, üniversiteler arası değişim programlarına katılmış olmak vb. nedenlerle 
normal ders yükünü tamamlayamayan öğrencilere danışman onayı ile bir üst sınıftan ders verilebilir. 

• Hastalık, doğal afet, tutukluluk, mahkumiyet, askerlik, ikamet izni vb. önceden öngörülemeyen mazereti nedeniyle 
öğrenim ücretini zamanında ödeyemeyen ve ders seçimi yapamayan öğrenciler, derslerin başladığı hafta 
içerisinde ilgili fakülte sekreterliğine bir dilekçe ile müracaat ederek “Mazeretli Kayıt Yenileme ve Ders Kayıt” 
talebinde bulunabilirler.  

• Mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin, “Mazeretli Kayıt Yenileme ve Ders Kayıt” 
işlemleri en geç ilgili yarıyılın ilk iki haftası içerisinde yapılabilir.  

• Akademik Takvimde belirtilen "Ders Kayıtları/Danışman Onayları" haftasında ders seçimi yapmayan veya ders 
seçimini danışmanına onaylatmayan öğrenciler, o yarıyıl derslere/sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından 
yararlanamaz.  

• Kayıt yenilemeyen öğrenciler ilgili yarıyılda; Üniversitemiz tarafından verilen Akademik Başarı Burslarını, Derece 
ve Nakit Burslarını, KYK tarafından verilen bursları vb. burs ve indirimleri alamazlar. Üniversitemizden derece 
bursu alan öğrencilerden yasal mazereti bulunmadan bir dönem kayıt yenilemeyenlerin bir daha geri verilmemek 
üzere derece bursları kesilir.  

• Kayıt yenilemeyen yabancı uyruklu öğrenciler ilgili yarıyılda Oturma İzni/İkamet Belgesi alamaz, almış ise iptal 
edilir. 

• Kayıt yenilemeyen öğrencilerin hem İZÜ-Kampüs Bilgi Sistemi'nde hem de YÖK-YÖKSİS Bilgi Sisteminde Öğrencilik 
Statüsü "Pasif-Kayıt Yenilememiş Öğrenci" olarak güncellenir ve kayıt yenilenmeyen yarıyıl/lar öğrencinin azami 
öğrenim süresinden sayılır. 

• Kayıt yenileme ve ders kayıt işlemi yapmasına rağmen derslere devam etmeyen öğrencilerin ödemiş oldukları 
öğrenim ücreti iade edilmez ve sonraki yarıyılın/yılın öğrenim ücretinden mahsup edilmez. 

Ders Kayıt Sistemi 

 

Resim 1  

1) Ders seçimi yapabileceğiniz program bilgisini (Anadal, ÇAP, Yandal) görebilirsiniz.  



  

 

Resim 2  

1) Öğrenci numaranızı, sınıfınızı ve AGNO bilgilerinizi görebilirsiniz.   

2) Not dökümünüz (Transkript) görebilirsiniz.  

3) “Seçebileceğiniz Dersleri” görebilirsiniz.  

4) Seçebileceğiniz dersleri koduna veya adına göre aratabilirsiniz.  

5) Seçeceğiniz dersin solunda yer alan kutucuğu işaretleyerek 6. veya 7. maddedeki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.  

6) Kutucuğunu işaretlediğiniz dersi “Seçtiğiniz Dersler” listesine ekleyebilirsiniz.  

7) Kutucuğunu işaretlediğiniz dersin haftalık ders programını, doluluk oranını, kodunu, adını, kredisini, dersi veren 

öğretim elemanını vb. detaylarını görebilirsiniz. (Resim 4)  

8) Seçtiğiniz derslerin tamamını bu alanda görebilirsiniz. 

9) Kutucuğunu işaretlediğiniz dersi “Seçtiğiniz Dersler” listesinden silebilirsiniz.  

10) Kutucuğunu işaretlediğiniz dersin haftalık ders programını, doluluk oranını, kodunu, adını, kredisini, dersi veren 

öğretim elemanını vb. detaylarını görebilirsiniz. (Resim 4)  

11) Seçtiğiniz derslerin AKTS toplamını görebilirsiniz.  

 

 

Resim 3  

1) Seçmeli ders grubundan alabileceğiniz (BLS, FKS, UNS, IZU-ORTAK vb.) tüm dersleri görebilirsiniz. 

2) “Seçebileceğiniz Dersler” listesine geri dönebilirsiniz.  



 

Resim 4  

1) Dersin açıldığı lisans programını, dersin kodunu, adını, dersi verecek öğretim elemanını, varsa kontenjan doluluk 

oranını, haftalık ders programını, kampüs, bina, derslik vb. detaylarını görebilirsiniz.  

 

Resim 5  

 

Resim 6  


