2017-2018 ÖĞRETİM YILINDA FAKÜLTEMİZİ KAZANAN
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!
2017 ÖSYS sonuçlarına göre Fakültemize yerleşen adaylardan; e-devlet kapısı
üzerinden yapan öğrencilerimizin kayıt için gerekli olan ve aşağıda belirtilen
belgelerini, öğretimin başlangıç haftası olan 18 Eylül-22 Eylül 2017 tarihleri arasında
Öğrenci İşleri Bürosu’na mesai saatleri içerisinde bizzat başvurarak teslim etmeleri
gerekmektedir.
Ayrıca 2017-2018 öğretim yılı ders kayıt işlemleri de 11-15 Eylül 2017 tarihleri
arasında gerçekleştirilecek olup, konu ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmektedir.
23.08.2017
HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Kayıt İçin Gereken Belgeler:
1- Lise Diploması yada yeni tarihli “Mezuniyet Belgesi” aslı,
2- Yeni çekilmiş 4,5x6 cm ebadında 6(altı ) adet fotoğraf,
3- ÖSYS Sonuç Belgesi fotokopisi,
4- E-devlet kapısı üzerinden alınan kayıt yapıldığına dair barkodlu çıktı,
5- Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

2017 – 2018 OĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS KAYIT İŞLEMLERİ
HAKKINDA DUYURU
Ders kayıt işleminin sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için aşağıda belirtilen
hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
1. Ders kayıt işlemleri 11 Eylül 2017 günü saat 14:00’te başlayacak ve 15 Eylül 2017
günü saat 17:00’de sona erecektir. İnternet olanağı olmayan öğrencilerimiz
Fakültemiz bilgisayar laboratuvarından yararlanabilecektir.
2. Bütün öğrencilerimizin ders kayıt işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
3. Öğrencilerimiz mutlaka DEBİS kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilir olmalıdır.
DEBİS kullanıcı adı: ad.soyad@ogr.deu.edu.tr seklindedir.
Şifre: Daha önce hiç değiştirmediyseniz, doğum tarihinizdir.(gg/aa/yyyy)
Öğrencilerimizden daha önce sınav notlarını öğrenmek için DEBİS sistemini
kullanmış olanların aynı kullanıcı adları ve şifreleri geçerlidir. Şifrenizle ilgili bir
sorun yasarsanız ayse.ergat@deu.edu.tr veya mehmet.kardas@deu.edu.tr
adreslerinden birine başvurabilirsiniz.
4. 15 Eylül 2017 günü saat 17:00’de ders kayıt sistemi kapatılacak ve sınıf listeleri
oluşturulacaktır. Bu nedenle daha sonraki günlerde ders kayıt işlemi yapılması söz
konusu olmayacaktır. Ders kayıt işlemini yapmayan öğrencilerimiz sınıf listelerinde
bulunmayacağından bu öğrencilerimizin derse ve sınavlara alınması mümkün
olamayacaktır.
5. Ders Kayıt işlemleri sırasında herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda,
aşağıdaki Tablo 1’den yararlanarak, Fakültemiz öğrenci isleri memurlarına
ulaşabilirsiniz.
Mesajınızda adınız, soyadınız, öğrenci numaranız ve karşılaştığınız sorun hakkında
kısa ve net bir açıklama yer almalıdır.
6. Öğrencilerimiz bu dönemde 1 adet Seçmeli Ders seçeceklerdir.
7. Öğrencilerin seçmeli derslerini belirlerken tercih edecekleri derslerin kodlarına
dikkat etmeleri çok önemlidir.

a) 1.sınıf dersi seçilirken HUK 1000 kodlu derslerin seçilmesi gerekmektedir.
Ders kodu dikkate alınmadan yapılacak hatalı ders seçiminde Dekanlık gerekli
tedbirleri alır ve öğrenciler uygun seçimlik derslere otomatik olarak dağıtılır.
9. İnternet üzerinden ders kayıt işleminin adımları şöyledir:
a) Üniversitemizin web sitesi ana sayfasındaki (www.deu.edu.tr) Web Kayıt (Yeni)
şeklindeki yanıp sönen resmi 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 seçeneğini doğru olarak seçildiğinden emin olunuz.
c) Ödeme bilgilerinin kontrolünden sonra adres bilgileri ekranına gelinecektir.
Burada öğrencinin adres bilgilerindeki eksikliklerin tamamlaması veya adres
bilgilerini güncellemesi gerekmektedir.
d) Ders seçme ekranında 1.sınıf dönemin dersleri görünecektir.
e) Ders kaydı esnasında açılır pencere seklinde karsınıza çıkacak her türlü duyuruyu
dikkatle okumanız ve kayıt işleminizi bu duyuruları dikkate alarak yapmanız
gerekmektedir.
f) Ders seçiminde, dönemin dersleri arasında çakışma varsa seçimin yenilenmesi
istenecek, tekrar alınan dersler ile dönemin dersleri arasında çakışmalar kontrol
edilmeyecektir.
g) Ders seçimi işleminden emin olunduktan sonra ders seçme formu onaylanıp kayıt
işlemi tamamlanmış olacaktır. Bu onay verildikten sonra geriye dönüp değişiklik
yapılması mümkün olamayacaktır.
h) Ders kayıt işlemleriyle ilgili daha sonra ortaya çıkması olası sorunların çözümü
için, kayıt işlemlerinize ilişkin bilgilerin yer aldığı öğrenci kayıt formunu mutlaka
alınız ve kaydediniz.

Tablo 1: ÖĞRENCİ İSLERİ BÜROSU İLETİSİM BİLGİLERİ

Öğrenci
İşleri
Sorumlusu
Öğrenci
İşleri
Memuru

İlgililer

Dahili
Telefon
(*)

E-Posta Adresi

Ayşe
ERGAT

3016074

ayse.ergat@deu.edu.tr

Hakan
3016076 hakan.turkoglu@deu.edu.tr
TÜRKOĞLU

Öğrenci
İşleri
Memuru

Mehmet
KARDAŞ

3016077 mehmet.kardas@deu.edu.tr

Öğrenci
İşleri
Memuru

Uğur
GÜVEN

3016078 u.guven@deu.edu.tr

ÖĞRENCİLERİMİZE 2017-2018 ÖĞRETİM YILINDA BASARILAR DİLERİZ.
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