
2022-2023 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI  

KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİM İŞLEMLERİ HAKKINDA 

DUYURU 

 
Kayıt yenileme ve ders seçimi işleminin sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için aşağıda 

belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 

1- Kayıt yenileme işlemleri 13 – 15 Şubat 2023 tarihleri arasında internet aracılığı ile 

yapılacaktır. Kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat 2023 saat 14:00’te başlayacak ve 

15 Şubat 2023 saat 17:30’da sona erecektir.  

2- Kayıt yenileme işlemlerinin yapılabilmesi için katkı payı/öğrenim ücreti yatırması 

gereken öğrencilerin öncelikle bu ücreti yatırması gerekmektedir. Aksi takdirde 

öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiremeyeceklerdir.  

3- Kayıt yenileme işlemini yapmayan öğrencilerimiz sınıf listelerinde 

bulunmayacağından bu öğrencilerimizin derse ve sınavlara alınması mümkün 

olmayacaktır. 

4- Öğrencilerimiz bu dönemde kayıt yenileme işlemini yaparken 1 seçmeli ders 

seçeceklerdir. 

5- DEÜ Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama 

Esaslarının 6.maddesinin 5.fıkrasında “Son sınıftaki öğrenciler ise, güz 

döneminde başarısız olduğu bir adet seçimlik ders yerine, aynı yılın bahar 

döneminde bir başka seçimlik dersi daha alabilir” denildiğinden, 2.sınıf 

öğrencileri güz döneminde başarısız olduğu bir seçmeli ders yerine, bahar 

döneminde bir başka seçimlik dersi alabilir. Bu madde de belirtilen ders kaydı ile 

ilgili sorun yaşayan öğrencilerin Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Bürosu ile 

irtibata geçmeleri gerekmektedir.  

6- İnternet üzerinden kayıt yenileme işleminin adımları: 
a) Üniversitemizin web sitesi ana sayfasındaki “Web Kayıt” tıklayarak veya 

http://kayit.deu.edu.tr/ adresinden kayıt yenileme sayfasına ulaşabilirsiniz. 

b) DEBİS kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme girilecektir. Kullanıcı adınızda numaranızdan 

sonra sağ tarafta bulunan e-posta sunucusunda öğrenci olduğunuzu belirten 

@ogr.deu.edu.tr seçeneğinin doğru olarak seçildiğinden emin olunuz. 

c) Ödeme bilgilerinin kontrolünden sonra adres bilgileri ekranına gelinecektir. Burada 

öğrencinin adres bilgilerindeki eksiklerini tamamlaması veya adres bilgilerini 

güncellemesi istenebilir. 

d) Ders seçme ekranında tekrar edilecek dersler ve dönemin dersleri görünecektir. 

e) Ders seçiminde, dönemin dersleri arasında çakışma varsa seçimin yenilenmesi 

istenecek, tekrar alınan dersler ile dönemin dersleri arasında çakışmalar kontrol 

edilmeyecektir. 

f) Web Kayıt ile seçilen derslerin değiştirilmesi mümkün değildir. 

g) Ders kaydınızın danışman öğretim elemanı tarafından onaylanıp/onaylanmadığını 

kontrol ediniz. 

h) Kayıt yenileme işlemleriyle ilgili daha sonra ortaya çıkması olası sorunların çözümü 

için kayıt işlemlerinize ilişkin bilgilerin yer aldığı öğrenci web kayıt formunu mutlaka 

alınız ve kaydediniz. 

 

DEÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 

http://kayit.deu.edu.tr/

