
İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA 

(İLİTAM) WEB KAYIT DUYURUSU 
 

2019 – 2020 Öğretim yılı güz yarıyılı web kayıta ilişkin bilgiler aşağıdadır. 
 

 

Ders Seçme (Kayıt Yenileme) Başlangıç : 17 Eylül 2019 saat 10:00 

Ders Seçme (Kayıt Yenileme) Bitiş  : 20 Eylül 2019 saat 23:00 

 

Yeni Kayıt Olan Öğrenciler 

 
Fakültemize sınavsız ve DGS Sınavı ile yeni kayıt olan İLİTAM Programı öğrencileri 

ilk olarak katkı payı ödemelerini İş Bankası Şubeleri, Bankamatikleri veya 

İnteraktif Bankacılık aracılığı ile öğrenci numarasını kullanarak yatırmalıdırlar.  

 

İkinci olarak DEBİS üzerinden öğrenci numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak “Yeni 

Kayıt İşlemleri” menüsünden 5 aşamalı aşağıda belirtilen adımları takip ederek 

soruları cevaplamalıdır. (Bu adımı daha önce bu soruları cevaplayan öğrenciler 

dikkate almayacaklardır.) 

 

 Genel Bilgiler  

 Aile Adres Bilgileri  

 Kimlik Bilgileri  

 Eğitim Bilgileri  

 Aile Bilgileri 
 

Üçüncü olarak Ders Seçme işlemini İnternet yolu ile http://kayit.deu.edu.tr/ 

adresinden yukarıda belirtilen tarihlerde yapacaklardır. Bu ekranda kullanıcı adı ve 

şifre bilgileriniz ile giriş yapılmaktadır.  

 

Kullanıcı adı kısmına öğrenci numaranızı (mail adresi aldıysanız mail adresinizi)  

Kullanıcı adı :       ogrencino@ogr.deu.edu.tr 
Şifre :                     DEBİS şifrenizi                        yazarak giriş yapınız. 

 

Üçüncü sınıfa başlayan öğrenciler için güz yarıyılı için 6 adet ders bulunmaktadır. 

Almak istediğiniz derslerin karşılarında yer alan kutucukları tıklayarak seçim yapıp 

“çakışma kontrol ileri” tuşuna basarak çakışma kontrolü adımını atladıktan sonra 

“kaydı tamamla ileri” tuşuna basıp kayıtlarını tamamlayacaklardır.  

mailto:ogrencino@ogr.deu.edu.tr


asında web kayıt yapmayan tüm öğrenciler Belirtilen tarihler ar

2020 güz döneminde eğitim -ders seçimi yapmadığından 2019

.alamayacaklardır 

 

Ders kaydını başarılı ile tamamlayan öğrenciler derslerini 

23/09/2019-27/09/2019 tarihlerinden başlayarak  DEUZEM’den 

takip edeceklerdir. Tüm sınavlar Fakültemizde yapılmaktadır. 

 

Belirtilen tarihlerde harcını yatırmayan öğrencilerin sonradan 

ders kayıtları yapılmayacaktır. 

 

Kayıt Yenileme: 
Fakültemiz İLİTAM Programı öğrencileri ilk olarak katkı payı ödemelerini İş 

Bankası Şubeleri, Bankamatikleri veya İnteraktif Bankacılık aracılığı ile öğrenci 
numarasını kullanarak yatırmalıdırlar.  
 

İkinci olarak Kayıt Yenileme işlemini İnternet yolu ile  http://kayit.deu.edu.tr/ 

adresinden yukarıda belirtilen tarihlerde yapacaklardır. Bu ekranda kullanıcı adı ve 

şifre bilgileriniz ile giriş yapılmaktadır.  

 
DEBİS HESABINIZ : numaranız@ogr.deu.edu.tr  

(Örnek: 2003111222@ogr.deu.edu.tr) *2018-2019 ve 2016 ve önceki sene 

girişliler için 

DEBİS HESABINIZ : 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. 

 

Öğrencilerimizin Güz ders kayıt işlemi için yukarıdaki menüden DERS KAYIT 

seçeneğini kullanmaları gerekmektedir. Sistemde bulunan derslerden bu 

dönemde almak istediklerinin yanındaki kutucukları işaretleyerek toplamda en 
çok 28 krediye kadar ders seçebilirler. 3. Sınıf öğrencilerinin toplam 6 dersi (21 

kredi/saat), 4 sınıf öğrencilerinin 6 dersi (21 kredi/saat) bulunmaktadır. 4. Sınıf 

öğrencileri öncelikle 3. Sınıftan başarısız oldukları dersleri almak zorundadırlar.  
Kayıt Yenileme işlemini tamamlayan öğrenciler sistemde çıkan ders programını 

dikkate almayacaklardır. Dersleriniz online yapılmaktadır. Öğrencilerimiz bu 

işlemleri yaptıktan sonra kayıt yenileme için Fakülteye gelmek zorunda değildir. 

Dekanlık 

mailto:numaranız@ogr.deu.edu.tr

