
DEÜ.İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
2019-2020 ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ KAYIT DUYURUSU 

KAYIT TARİHLERİ 

 

İLAHİYAT ve İLİTAM PROGRAMI DERSLERİ  

20.07.2020 – 28.08.2020 TARİHLERİ ARASINDA UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA  

https://online.deu.edu.tr/portal  

ADRESİNDEN YAPILACAKTIR. 

 

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ KAYIT İŞLEMLERİ 

 

Başlangıç  : 08 Temmuz 2020 saat:10:00 

Bitiş           : 13 Temmuz 2020 saat 17:00 

(http://kayit.deu.edu.tr) adresinden ders seçilerek yapılacaktır. 

 

Kapanan Dersler 14 Temmuz 2020 saat 10:00 da ilan edilecektir. 

Kapanan dersleri seçen öğrenciler 14 Temmuz 2020 günü 10:00-23:59 saatleri arasında tekrar kayıt yapabileceklerdir. 

Öğrenciler tekrar kayıt hakkı aldıklarında önceki kayıtlarının tamamı iptal edildiğinden, yeniden ders 
seçimi yapılarak kaydın tamamlanması gerekmektedir. Derslerin kontenjanı olduğundan, bu durumda 
daha önce seçilen bazı dersler seçilemeyebilir. 

Kapanan dersleri seçen öğrencilerin tekrar kayıt yapmaları durumunda, ders ücreti farkının kayıt tarihleri 
arasında (14 Temmuz 2020 saat 10:00 ile 17:30) arasında yatırılması gerekmektedir. Bu tarihlerde ders 
ücretini yatırmayan öğrencilerin kayıtları geçersiz sayılacaktır. 

DİĞER FAKÜLTE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KAYIT İŞLEMLERİ 

Başlangıç : 11 Temmuz 2020 saat:10:00 

        Bitiş : 13 Temmuz 2020 saat 17:00 

(http://kayit.deu.edu.tr) adresinden ders seçilerek yapılacaktır.  

Kapanan Dersler 14 Temmuz 2020 saat 10:00 da ilan edilecektir. 

Kapanan dersleri seçen öğrenciler 14 Temmuz 2020 günü 10:00-23:59 saatleri arasında tekrar kayıt yapabileceklerdir. 

https://online.deu.edu.tr/portal
http://kayit.deu.edu.tr/
http://kayit.deu.edu.tr/


KAYIT İŞLEMLERİ 

Derslerde kontenjan uygulaması yapılacaktır. Kayıtlar sadece kontenjanı boş olan derslere yapılacaktır. 
Kontenjanı dolan derslere kayıt yapılmayacaktır. 

Kayıt işlemleri internet yolu ile (http://kayit.deu.edu.tr) adresinden kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile giriş 
yapıldıktan sonra ders seçilerek yapılacaktır. Tüm işlemler (ders seçme ve bankaya ücret yatırma) öğrenci 
numarası ile yapılacaktır. 

  

Diğer Fakülte ve Üniversite öğrencileri sisteme girişlerini aşağıda belirtilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak 
yapacaklardır. 

DEBİS Kullanıcı adı : yazokulu@ogr.deu.edu.tr 
Şifre : yazokulu 

Yeni kullanıcı oluşturma formuna istenilen bilgileri giren öğrencinin kendisine bir öğrenci numarası (Örneğin, 
3018000002), kullanıcı adı (Örneğin, 3000.......@ogr.deu.edu.tr) ve şifre verilir. Öğrencilerin ders kayıt 
işlemleri için, alınan kullanıcı adı ve şifresini kullanarak sisteme tekrar giriş yapmaları gerekmektedir. Kullanıcı 
adı ve şifre alma işlemleri 08 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir. 

Numara ve şifre mail olarak da gönderileceğinden bilgilerin doğru girilmesi önemlidir. 

Para iadeleri banka hesaplarına yapılacaktır. Bu nedenle; yaz öğretiminden ders alacak olan tüm öğrencilerin 
kendi adlarına açılmış Banka Hesap No, IBAN bilgilerini, kayıt ekranından sisteme girmeleri gerekmektedir. 
Banka hesap bilgileri girilmeden kayıt yapılmayacaktır. 

Ders seçimi tamamlandıktan sonra kayıt ekranında gösterilecek olan ders ücretinin DEÜ İlahiyat Fakültesi 
Öğrencileri için  13 Temmuz 2020 saat 16:00’ya kadar, Diğer Fakülte ve Üniversite öğrencileri için ise 13 
Temmuz 2020 saat 16:00’ya kadar herhangi bir Ziraat Bankası şubesine yatırılması ile kayıt otomatik olarak 
onaylanacaktır. Bankaya ücret yatırılırken öğrenci numaraları (diğer üniversite/fakülte öğrencileri için 3000 
ile başlayan numara) belirtilerek yatırılması gerekmektedir. Ders ücretinin yatırılmaması veya eksik 
yatırılması durumunda kayıtlar onaylanmayacaktır. Bu durumdaki kayıtlar geçersiz sayılacaktır ve yatırılan 
ders ücreti varsa iade edilecektir. 

Öğrencilerimizin KESİNLİKLE herhangi bir hesap numarasına havale, EFT vs. yollarla para yatırmaması 
gerekmektedir. Aksi durumda kayıtları GEÇERSİZ sayılacaktır. 

Öğrenciler ders seçtikten sonra veya seçtikleri derslere ait ücretleri bankaya yatırdıktan sonra yeniden kayıt 
yapabilirler. Bu durumda önceki kayıtları geçersiz sayılacaktır. Tekrar kayıt hakkı alındığında yeniden ders 
seçilerek kaydın tamamlanması gerekmektedir. Derslerin kontenjanı olduğundan, bu durumda daha önce 
seçilen bazı dersler seçilemeyebilir. Ders seçimi tamamlandıktan sonra ders ücretlerinde oluşan farkın tekrar 
bankaya yatırılması gerekmektedir. Aksi takdirde tüm kayıt geçersiz sayılacaktır. Ders ücreti farkı eksi yönde 
ise iadesi yapılacaktır. 

DİĞER ÜNİVERSİTE VE FAKÜLTE ÖĞRENCİLERİNDEN İSTENEN BELGELER 

Diğer üniversite ve fakülte öğrencilerinden herhangi bir belge istenmemektedir. Ancak kayıt işlemlerinde 
burslu statüde (yabancı uyruklu olup hükümet bursundan yararlananlar) olduklarını belirtmeleri nedeniyle 
ders ücreti yatırmayan öğrencilerin burslu olduklarına dair yeni tarihli belgelerini 17 Temmuz 2020 günü saat 

http://kayit.deu.edu.tr/
mailto:yazokulu@ogr.deu.edu.tr
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17:30’a kadar Dekanlık Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kayıtları 
geçersiz sayılacaktır. 

Diğer üniversite öğrencilerinin fakültemizden ders almalarının kendi üniversitelerince uygun bulunduğuna 
dair herhangi bir yazı/karar istenmeyecek olup, tüm sorumluluk tamamen öğrenciye ait olacaktır. 

Ders içerikleri http://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2019-2020/tr/tr-c3.html adresinden alınabilir. 

 

DERS SAAT ÜCRETLERİ  

Ders ücretlerinin kayıt tarihleri arasında (DEÜ İlahiyat Fakültesi öğrencileri için 08 Temmuz 2020 saat 10:00 
ile 09 Temmuz 2020 saat 17:00 arasında, diğer fakülte ve üniversite öğrencileri için ise 11 Temmuz 2020 saat 
13:00 ile 14 Temmuz 2020 saat 17:00 ) yatırılması gerekmektedir. Bu tarihlerde ders ücretini yatırmayan 
öğrencilerin kayıtları geçersiz sayılacaktır. 
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DIAGRAM 

 



AÇIKLAMA VE ÖNEMLİ NOTLAR 

1. Öğrenci kurum dışı ise bir öğrenci numarası almalıdır. 

2. Alınan (birim dışı öğrenciler için) veya var olan (birim içi öğrenciler için) numara ile sisteme giriş 

yapılır. 

3. Ders seçimi yapılır. 

4. Öğrenciye borç çıkarılır. 

5. Öğrenci çıkarılan borcu ödediği anda kaydı otomatik olarak onaylanır. 

6. Öğrenci borcu ödemeden önce, borcu ödedikten sonra veya kayıt tamamlandıktan sonra tekrar kayıt 

hakkı alabilir. 

7. Tekrar kayıt işlemi yaparken daha önce ödediği ücret dikkate alınarak, varsa ekstra borcun ödenmesi 

gerektiği öğrenciye gösterilir. 

8. Öğrenci tekrar kayıt hakkı alıp daha önce ödediği kadar bir borç çıkaracak bir seçimde bulunursa, 

öğrencinin tekrar bankaya gitmesi gerekmeyecektir. Öğrenci derslerini tekrar seçtiği anda kaydı 

onaylanacaktır. 

9. Öğrencinin ders yükü için ödediği ücret, kayıt sonunda seçtiği ders yüküne karşılık gelen ücretten 

fazla ise iade yapılır. 

10. Her ne aşamada olursa olsun tekrar kayıt hakkı almış bir öğrenci, kayıt işlemini tamamlamazsa kaydı 

geçerli sayılmaz. Tamamlanmayan her kayıt için, eğer ödeme yapıldıysa, iade yapılacaktır. 

11. Öğrencilerin harçları ödeyememe sorunu yaşamaları halinde, Ziraat Bankası Şubesine gitmeleri 

gerekmektedir. 

Ders Ekleme, Değiştirme ve Bırakma 
DEÜ Yaz Öğretimi Uygulama Esasları'nın 12.maddesi gereği öğrenciler, dersler başladıktan sonra öğrenim 
hakkının saklı tutulması, ders eklenmesi, ders değiştirilmesi ve ders bırakılması taleplerinde bulunamazlar. 
Fakültemiz Yaz Öğretiminde ders alınabilmesi için, DEÜ Yaz Öğretimi Uygulama Esasları ile Fakültemiz 
Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları'nda belirtilen tüm koşulların sağlanması gereklidir. 

 

Alınabilecek Ders Sayısı 
Öğrenciler Yaz öğretiminde en çok 3 derse kayıt yaptırabilirler. 

Alınabilecek Dersler 
Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği, alıp da 
başarısız kaldığı veya ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile daha önce başarılı olduğu dersleri 
alabilir. Alt yarıyıllara ait tüm derslerden başarılı olan öğrenciler üst yarıyıllara ait dersleri de yaz öğretiminde 
alabilirler. Hazırlık sınıfı öğrencileri yaz öğretiminde ders alamazlar. 

Yeni Derse Kaydolabilme Şartı 
Fakültemiz İLAHİYAT Programı öğrencileri: 

Öğrencinin daha önce hiç almadığı bir dersi alabilmesi için, genel not ortalamasının (GNO) en az 1.80 olması 
gerekir. Yaz öğretimi sonunda genel not ortalaması 1.80'nin altına düşen öğrenciler, yaz öğretimi takip eden 



dönemde daha önce almadıkları dersleri alamazlar. 

Fakültemiz İLİTAM Programı öğrencileri: 

3. sınıf öğrencileri 4. sınıf derslerini alamaz.  

4. sınıf öğrencileri hem 3 hem de 4. Sınıf derslerini alabilir. 

* Yaz öğretimi sınav döneminde mazeret sınav hakları kullanılamaz 

* Hak donduran öğrenciler, haklarının saklı tutulduğu yarıyılların derslerini yaz öğretiminde alamazlar 
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