
2018-2019 GÜZ YARIYILI DERSE KAYIT İŞLEMLERİ 

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı derse kayıt işlemleri 17- 21 Eylül 2018 tarihleri 

arasında yapılacaktır. Yeni kaydolan öğrencilerin ders kayıtları okulumuz tarafından otomatik  

yapılacaktır. 

Meslek Yüksekokulumuza  yeni kaydolan öğrencilerimiz http://5.250.249.139:84/   

adresinden aşağıdaki şekilde giriş yapacaktır. 

Kullanıcı Adları=Öğrenci Numaraları; Şifreleri=T.C. Kimlik Numaralarıdır.  

 

2.ci sınıf öğrencileri; ders kaydı işlemlerinde öncelikle başarısız oldukları dersi/dersleri almak 

zorundadır. Bunun için ders kaydı yapmadan önce not döküm belgenizden (transkript) ders 

durumunuzu mutlaka inceleyiniz. Ders Kayıt işlemleriniz Danışmanınız tarafından 

onaylandıktan sonra tamamlanacaktır. 

 

Öğrenim ücreti borcunuzun bulunması durumunda üzerinizdeki borç kaldırılmadan  ders 

seçimi yapamayacaksınız .  

 

Ders Kaydı işlemi yapmayan öğrenciler ise ilgili dönemin öğrencilik haklarından 

yararlanamayacaklar ve yoklama ile not giriş listeleri dahil hiçbir listede 

görünmeyeceklerdir.   

 

Derse Kayıt ile ilgili karşılaşılabilecek sorunlarda  öğrenci işlerine bildirilmesi yararınıza 

olacaktır. 

 

 

 
 

http://5.250.249.139:84/


ÖĞRENCİ EL KİTAPÇIĞI 

BİLGİLERİM 

DANIŞMAN BİLGİLERİ (INF01)VAR 

 

Açıklama ve Kapsam: 

 

Öğrenciler, bu bölümden 

danışmanı hakkında bilgi 

edinebilir. 

 

    

             

BİLGİLERİMİ/ŞİFREMİ GÜNCELLE (INF02)VAR 

Açıklama ve Kapsam: 

 

Öğrenci, bu bölümden iletişim bilgilerini 

ve şifresini güncelleyebilir. 

 

 

 

  



TRANSKRİPT (TRN01)VAR 

 

Açıklama ve Kapsam: 
Öğrenci, bu bölümden transkriptini görebilir. Resmi belge olarak kullanılamaz.  

 

 

DERSLERİM 

DÖNEM İÇİ NOTLARIM (CRS08)VAR 

 

Açıklama ve Kapsam: 

Öğrenciler, bu bölümde aktif öğretim döneminde aldığı notları görüntüleyebilir. 

 

 

DERS PROGRAMIM (İNF08) 

 

Açıklama ve Kapsam: 

 

Öğrenci, kendi bölümüne ait olan haftalık ders programından, aktif dönemde kayıtlandığı 

derslere ait haftalık ders programını görüntüleyebilir.  

 

  



KAYITLANMA 

KAYIT YENİLEME (ENR03)VAR 

 

Açıklama ve Kapsam: 

Öğrenci, bu bölümden aktif öğretim yılı/dönemi için ders kayıtlanma işlemlerini gerçekleştirir. 

 

 

Bu alanda öğrenci iletişim bilgilerini resminin yanındaki alanda görebilir. Transkriptine 

ulaşabilir ve “Alınabilecek Dersler” alanından bu dönem alabileceği dersleri görebilir. Dersi bu 

alandan seçip “Seçilen Derslere Ekle” butonuna bastığında ders “Seçilen Dersler” alanına 

gidecektir. 

 

“Seçilen Dersler” alanında Ders Çakışması olan dersleri, seçilen derslerin toplam kredisini 

görebilir, “Seçilen Derslerden Çıkart” butonu ile seçilen dersi çıkarabilir. “Seçimleri Kaydet” 

butonuna basıldığında “Onay Tarihi” sütunundaki tarih alanı, “Seçimleri Kaydet” butonuna 

basılan tarih ve zaman olduğunu görülecektir. Öğrenci, ders seçimlerini yaptıktan sonra, 



danışman onayına gönderilir. Danışman onayı alan öğrenciler, ders seçimlerini 

yenileyemezler. Uygulamaya bakıldığında tüm alanlar pasif görünür. 

 

 

Öğrenci, ders seçim işlemlerini tamamladığında, kendisine ait olan haftalık ders programını 

uygulamanın alt bölümünden takip edebilir. 

 

 

BELGE TALEP 

BELGE TALEP (PET04)  

 

Açıklama ve Kapsam: 

Öğrenciler, bu uygulama aracılığı ile belge talebinde bulunabilir. Öğrenci İşleri, bu talepleri 

değerlendirerek, öğrencinin teslim alması için gerekli hazırlığı gerçekleştirir. Öğrenci, 

hazırlanan belgelerini buradan takip ederek, bilgi edinir. 

 

MESAJ 

MESAJLAŞMA (UTL04) 

 

Açıklama ve Kapsam : 

Öğrenciler, danışmanları ile mesaj alış verişinde bulunabilir. 



 


