
  
2020–2021 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI  

KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİM İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU 
  
Kayıt yenileme işleminin sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için aşağıda belirtilen hususlara dikkat 
edilmesi gerekmektedir. 
 

1. Kayıt yenileme işlemleri 21 Eylül – 08 Ekim 2020 tarihleri arasında internet aracılığı ile 
yapılacaktır. Kayıt yenileme işlemleri 21 Eylül 2020 saat 14:00’ te başlayacak ve 08 Ekim 2020 
saat 17:00 ’da sona erecektir. 

2. Kayıt yenileme işlemlerinin yapılabilmesi için harç borcu yatırması gereken öğrencilerin 
öncelikle bu ücretleri yatırması gerekmektedir. Aksi takdirde öğrencilerimiz kayıt yenileme 
işlemlerini gerçekleştiremeyeceklerdir. 

3. Sınıfı ne olursa olsun (1, 2, 3 veya 4) bütün öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini 
yapmaları gerekmektedir.  

4.      Kayıt yenileme işlemini yapmayan öğrencilerimiz sınıf listelerinde bulunmayacağından bu 
öğrencilerimizin derse ve sınavlara alınması mümkün olamayacaktır. 

5.     Öğrencilerimiz bu dönemde kayıt yenileme işlemini yaparken 1. sınıf öğrencileri 1 seçmeli 
ders,  2. 3. ve 4. sınıf öğrencileri 2 seçmeli ders seçeceklerdir. Sınıf tekrar eden ve daha 
önce seçmeli ders alıp tümünü başarmış olan öğrenciler seçmeli ders tercihi 
yapmayacaklardır. 

6.   Öğrencilerin seçimlik derslerini belirlerken tercih edecekleri derslerin kodlarına dikkat 
etmeleri çok önemlidir.  

   a) 1.sınıf dersi seçilirken HUK 1000 kodlu dersler, 
        b) 2.sınıf dersi seçilirken HUK 2000 kodlu dersler, 
        c) 3.sınıf dersi seçilirken HUK 3000 kodlu dersler,  
 d) 4.sınıf dersi seçilirken HUK 4000 kodlu derslerin seçilmesi gerekmektedir. 
7.     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 eksikliklerini 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)   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. 

 
HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 

 

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