
2019-2020 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İLAHİYAT 

PROGRAMI WEB KAYIT DUYURUSU 
1- Fakültemiz 2019-2020 öğretim yılı güz yarıyılı web kayıt tarihleri 17 Eylül 2019 saat 

10:00 ve 19 Eylül 2019 saat 23:00 olmak üzere 3 gündür. Kapatılan seçimlik dersler 

yerine ders seçimi 20 Eylül 2019 tarihinde yapılacaktır.  

2- Öğrenciler mutlaka web kayıttan ders seçimlerini yapmak ve okul harçlarını ödemek (ikinci 

öğretim ve beklemeli öğrenciler) zorundadırlar. (Harçlarını yatırmayan öğrencilerin 

dönemleri uzayacak ve ilgili dönemde öğrencilik haklarından 

yararlanamayacaklardır.) 

3- Tüm öğrencilerimiz http://kayit.deu.edu.tr/ adresinden kayıtlarını yapacaklardır.  

DEBİS HESABINIZ: numaranız@ogr.deu.edu.tr (Örnek: 2003111222@ogr.deu.edu.tr)  

                               isim.soyisim@ogr.deu.edu.tr (Örnek: ahmet.yilmaz@ogr.deu.edu.tr) 
*2017 girişliler ve mail adresi alanlar için 

Şifreniz (değiştirmediyseniz) gün/ay/yıl şeklinde doğum tarihinizdir. 

 

4- Web kayıt sırasında 2. Sınıf öğrencilerine Pedagojik Formasyon Eğitimi isteyip 

istemedikleri sorulacaktır. İsteyen öğrenciler Formasyon derslerini kapsayan Öğretim 

Planındaki dersleri göreceklerdir. Bir dönemde maximum (formasyon dersleri dahil) 28 

kredilik ders seçebileceklerdir. 3. Ve 4. Sınıfta okuyan öğrencilerimize daha önceden 

Formasyon derslerini alıp alamayacakları sorulmuştu. Pedagojik Formasyon derslerinin 

tamamını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezun olduklarında diplomalarının arkasında 

Pedagojik Formasyon Eğitimi almıştır ibaresi yer alacaktır. 

5-  3. Sınıfta okuyan öğrencilerimiz Formasyonlu öğretim planı ile okuduklarından bir adet, 4. 

sınıfta okuyan öğrenciler 2 adet seçimlik ders seçerek kayıtlarını tamamlayacaklardır. 

6- Kontenjan sayısının altında kalan seçimlik dersler 20.09.2019 de kapatılacaktır. Kapatılan 

seçimlik dersler İlahiyat Fakültesi Web sayfasında ilan edilecektir. Kapatılan seçimlik 

dersleri seçen öğrenciler 20.09.2019 tarihinde 10:00 17:00 saatleri arasında 

(kendilerine yeniden kayıt hakkı verilerek) açılmış olan diğer seçimlik ve zorunlu dersleri 

tekrar seçeceklerdir. 

7- 2018-2019 bahar yarıyılı sonunda genel not ortalaması 1.80'in altında kalması sebebiyle 4. 

sınıftan ders alamayan öğrenciler de (genel not ortalamasını 1.80 yapmışlarsa), BÖD 4025 

Bitirme Ödevi dersini alabilirler. Tüm öğrencilerimize bu ders için serbest şube seçimi 

uygulanacaktır. 

8- 2018-2019 bahar yarıyılı sonunda genel not ortalaması 1.80'in altında kalan öğrenciler 

daha önce almadıkları hiçbir dersi alamazlar. Önceki dönemlerde alıp başarısız oldukları 

veya başarılı oldukları dersi notlarını yükseltmek amacıyla alabilirler. 

9- Hazırlıktan 1. sınıfa geçen öğrenciler de ders seçmek zorundadırlar. 

10- Tüm Hazırlık sınıfı öğrencilerimizin de mutlaka web kayıta girerek bilgi 

güncellemesi yapmaları gerekmektedir. (İkinci öğretim öğrencileri öncelikle 

harçlarını yatırmalıdır.) 

11- Beklemeli duruma geçen (mezun olamayan öğrenciler) I. ve II. öğretim öğrencileri de 

belirtilen tarihlerde harçlarını yatırmak ve ders seçimi yapmak zorundadırlar. Aksi halde 

kayıt yenilememiş sayılacaklardır. 

12- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği öğrencilerini kayıtlarını Fakültemize bir dilekçe ile 

başvurarak (web kayıt yapmadan) yapacaklardır. 

13- İlitam programı için duyuru ilerleyen günlerde yapılacaktır. 

DEKANLIK 

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

