
ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRENCĠLERĠ ĠÇĠN 

KAYIT YENĠLEME ĠġLEMLERĠ KILAVUZU 

 
Üniversitemizde kayıt yenileme işlemleri ilgili birim için akademik tavimde belirtilen tarihlerde gerçekleşmektedir. Hazırlık sınıfı 

öğrencileri de ders kayıt işlemlerini yerleştikleri birimin ilgili tarihlerinde gerçekleştirmektedirler. Ders kayıtları Üniversitemiz Bilgi Sisteminden 

(ebys.ege.edu.tr) yapılmaktadır. 

Ders kayıtlarında 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; öğrenci belgesi alamaz, öğrencilik haklarından faydalanamaz. Bu yüzden ders kayıtlarının zamanında ve eksiksiz 

olarak yapılması önemlidir. 

Kesin kayıt işlemini gerçekleştirmiş öğrencinin sistemden yazdır butonu ile ders kaydının kesinleştiğine dair çıktı almaları ve 

danışmanlarına onaylatmaları önemlidir. Herhangi bir ders kayıt sorununda bu çıktıyı ibraz edemedikleri takdirde sistemdeki kayıtlar dikkate 

alıncaktır. 

a. Sisteme giriĢ 

Sisteme giriĢ: Sisteme kullanıcı adı ve şifre yazılarak giriş yapılır. Öğrenci web (Öğrenci) modülünden kayıt yenileme (ders seçme)işlemleri 

başlığından kayıt yenileme (ders seçme) İşlemleri ekranı açılır. 

 Üniversitemize ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler ilk Ģifre oluĢturmadan, istenen kimlik bilgilerini doldurarak şifre alabilmektedirler. 

Sistem tarafından verilen geçici kullanıcı adı ve şifre ile girilerek kalıcı şifre oluşturulur. Kalıcı şifrenin rakam, harf ve sembollerden 

oluşması gerekmektedir. Ayrıca istenen bilgilerin eksiksiz doldurulması önemlidir. 

 Şifresini unutan öğrenciler ebys.ege.edu.tr adresinden “Ģifremi hatırlamıyorum” linkinden güvenlik sorusunu cevapladıktan sonra 

kimlik bilgilerini girerek, geçici şifre oluşturabilir. Öğrenciler geçici şifrelerini kalıcı şifreye dönüştürerek sisteme giriş yapabilirler. 

Örnek ekran görüntüsü 1.

 



1) Öğrenci bilgilendirme ekranı: Kayıt yenileme (ders seçme) işlemleri ekranında sınıf-yarıyıl, GNO  ve alınabilecek azami AKTS kredisi 

belirtilir. Ders seçimlerinde sistem bu kriterleri bazalır.  

 

Kayıt Yenileme İşlemlerinde Sistem tarafından baz alınan hususlar:  

 Ders seçiminde derslerin AKTS kredileri dikkate alınır.  

 Düzenli öğrenciler (regular) için alınacak derslerin AKTS kredileri toplamı  30’ dur.   

 Düzensiz öğrenciler (irregular) için alınacak derslerin AKTS kredileri toplamı danışmanın onayı ile 42’ ye kadar yükseltilebilir veya 1/3 

oranında indirilebilir.   

 AGNO’su en az 3,00 olan ve herhangi bir ders başarısı CC harf notundan düşük olmayan  öğrenciler için alınacak derslerin AKTS 

kredileri toplamı   danışmanın   onayı ile   1/3   oranında yükseltilebilir. 

 Kapatılan programlarda yerel krediler AKTS kredisi olarak düzenlendiğinden, 26 kredi kontrolü yapılır. 

 Zorunlu hazırlık sınıfından başarılı olamayan öğrenciler yabancı dille okutulan derslere kayıt yapamayacaklardır. 

 Sınıf tekrarı yapan ve ortalaması 1,80’nin altında olan öğrenciler üst sınıfa geçemez, bu  öğrenciler alttan başarısız dersleri ile not 

yükseltmek amacıyla başarılı derslerini alabilirler. 
 

Örnek ekran görüntüsü 2.

 

 

 

 

 

 

 



b. Kayıt yenileme aĢamaları 

1- TASLAK (Ders seçimi/ Harç borcu görüntüleme ve ödeme) 

 Eğer daha önceden alınan ve başarısız olunmuş zorunlu dersler var ise bu dersler otomatik olarak ekrana gelecektir. Başarısız olunan 

seçmeli dersler ise açılan derslere girilerek eklenecektir. Yeni dersler eklemek için Açılan Dersler sekmesini açmak gerekir.  
Örnek ekran görüntüsü 3. 

 
 

 

 

 

 

 



 Açılan derslerden, öncelikle varsa alt sınıftan alınmamış dersler ile ait olduğu sınıfa ait dersler seçilir. Seçilenleri ekle butonu ile seçilen 

dersler sekmesine geçilir. 

 
Örnek ekran görüntüsü 4.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  Çıkan uyarıya evet denildiğinde Seçilen Dersler sekmesi yeni eklenen ders ile güncellenerek karşınıza gelir.  

 

 

Örnek ekran görüntüsü 5.  

 

 

 

 

 



 Ekranda çıkan toplam harç tutarı Halk Bankası’na ödendikten sonra ekran tekrar açılır. Derslerin grup seçimleri yapıldıktan sonra 

Danışman Onayına Gönder butonuna basılır. 
 

 

 

Örnek ekran görüntüsü 6. 

  
 

 

 



 

2- DANIġMAN ĠNCELEME/ ONAY 

 Ders seçimleri danışman onayına gönderildikten sonra ders durumu "Ekleme onayı bekliyor. Bu derse 1. kez kayıtlanıyorsunuz.”a, 

kayıtlanma durumu ise "Danışman İncelemeye" döner. Bu süreçte danışman ile iletişimde olup ders kaydı onayını tamamlatmak 

önemlidir.  

 

Örnek ekran görüntüsü 7. 

 
 



 Danışman onaylama/reddetme: Danışman öğrenci tarafından eklenen ve onayına gönderilen dersleri ilgili mevzuat, öğrenci müfredatı, 

ders programı ve başarı durumu bakımından inceler ve onaylar/ reddeder. 

 

Danışman Reddet: Danışman tarafından eklenme onayı reddedilmiş dersin karşısında "Ekleme Reddedildi" diye yazar ve "sil" butonu aktif hale 

gelir. Kayıtlanma aşaması "Taslak"a dönüşür.  Öğrenci bu dersi siler, yerine eklenecek ders var ise o dersi ekler ve tüm derslerini yeniden 

"Danışman Onayına Gönder" butonuyla danışman onayına gönderir. 

Örnek ekran görüntüsü 8. 

 
 

 



Danışman Onay: Danışman tarafından eklenmesi onaylanmış dersin karşısında "Ekleme Onaylandı" diye yazar ve "sil/bırak" butonları pasif hale 

gelir. Kayıtlanma aşaması "Danışman Onay"a dönüşür.  Bu aşamada ders yeni ders eklendiğinde yeniden danışman onayına gönderilmesi 

gerekmektedir. Öğrenci ders durumlarının taslakta kalmaması önemlidir. Bu doğrultuda dersin karşısında yer alan açıklama sütunundan ders 

kayıt durumu kayıt yenileme işlemleri sürecince takip edilmelidir. 
Örnek ekran görüntüsü 9.

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3-  KESĠN KAYIT 

Danışman tarafından onaylanan derslerinin kaydının danışman tarafından  kesinleştirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda öğrenci danışman 

hocasıyla irtibat içinde olmalı ve kaydını kesinleştirmelidir. Öğrencinin kaydı kesinleştikten sonra ders eklenip, çıkarılamaz. 
Örnek ekran görüntüsü 10. 

 

Kesin kayıt işlemini gerçekleştirmiş öğrencinin sistemden yazdır butonu ile ders kaydının kesinleştiğine dair çıktı almaları ve danışmanlarına 

onaylatmaları önemlidir. Herhangi bir ders kayıt sorununda bu çıktıyı ibraz edemedikleri takdirde sistemdeki kayıtlar dikkate alıncaktır. 

Örnek ekran görüntüsü 11. 

 

 



 

 

 


