
ÖĞRENCİ DERS KAYITLANMASI 

Danışmanı olduğum öğrenciler bölümünde yer alan DERS KAYITLANMASI butonu tıklanarak 

Öğrencinin ders kayıtlanması yapılabilir. Ders seçimi yapılacak ve onaylanacak öğrencinin Kayıtlanma 

aşaması Danışman Onayında şeklinde olmalıdır. Kayıtlanma Aşaması: Ders seçimi durumunda ise 

danışmanı öğrencinin ders kayıtlanmasına müdahale edememektedir. 

 

 Ders kayıtlanması butonu tıklanır ve öğrenci ders kayıt bilgileri ekranı açılır. Eğer öğrenci ders 

seçimi yapmamışsa işlem yapılamamaktadır. 

 
 

 

 

 

 



Ders seçimi ekranında öğrenci ders seçimini yaptıktan sonra hoca onayına düşer. 

 

Hoca öğrencinin ders seçimine 3 şekilde dönüş yapabilir. 

1.Öğrenci Ders Kayıtlanmasında Değişiklik Yapılmadan Direk Onaylama 

Öğrenci ders seçimi doğru ise butonu tıklanarak öğrencinin 

ders seçimini onaylanabilir. 

 

  



Kayıtlanmayı tamamla butonu tıklanır ve kayıtlanma tamamlanır. Açılan ekrandan 

 butonu tıklanarak kayıtlanma istenirse geri alınabilir. 

 

 

butonu tıklanarak öğrenci ders kayıtlanma raporu yazdırılabilir. 

  



2.Öğrencinin Ders Seçiminde Değişiklik Yapılıp Öğrenci Onayına Gönderme 

Öğrencinin seçili ders seçiminde değişiklik yapılıp öğrenci onayına gönderilebilir.  

Seçili derslerde yanlışlık var ise sil butonu tıklanarak silinebilir. 

 

Listede yer alan dersler Seçili Derslere eklenmek istenirse Ders bilgilerinde yer alan ŞUBE 

seçimi yapılır ve  butonu tıklanır. 

 

  



Öğrencinin seçili derslerinde ekleme yada silme işlemi yapıldıktan sonra  

butonu tıklanır.  

 

Dersler kaydedildikten sonra  butonu tıklanır. 

 

  



Öğrenci Onayına Gönder butonu tıklandıktan sonra açılan pop  up ekranında Öğrenci Onayına 

Gönder butonu tıklanır. 

 

Öğrenci onayına gönderildikten sonra durum bilgisi Öğrenci onayında olarak değişir. 

 

Öğrenci Kayıtlanmasını tamamladıktan sonra tekrardan düzenleme yapıp kayıtlanmayı 

tamamlayabilirsiniz.  



3.Öğrenci ders seçimi üzerinde değişiklik yapıldıktan sonra Kayıtlanma öğrenci onayına 

gönderilmeden tamamlanabilir. 

Öğrencinin seçili ders seçiminde değişiklik yapılıp kayıtlanma tamamlanabilir.  

Seçili derslerde yanlışlık var ise sil butonu tıklanarak silinebilir. 

 

Listede yer alan dersler Seçili Derslere eklenmek istenirse Ders bilgilerinde yer alan ŞUBE 

seçimi yapılır ve  butonu tıklanır. 

 

  



Öğrencinin seçili derslerinde ekleme yada silme işlemi yapıldıktan sonra  

butonu tıklanır.  

 

Dersler kaydedildikten sonra  butonu tıklanır. 

 

  



Ders seçiminde değişiklik yapıldıktan sonra Öğrenci onayına gönder butonu tıklandıktan 

sonra açılan pop up ekranında Kayıtlanmayı tamamla butonu tıklanır öğrenci ders seçimi 

kayıtlanma işlemi gerçekleşir. 

 

 

Kayıtlanmayı tamamla butonu tıklandıktan sonra açılan ekrandan kayıtlanma istenirse geri alınabilir. 

 

  



butonu tıklanarak öğrenci ders kayıtlanma raporu yazdırılabilir. 

 

 


