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Öğrenci,kullanıcı adı olarak öğrenci
numarasını, şifre olarak TC Kimlik

Numarasının ilk 5 hanesini kullanarak "E-
Kayıt" sistemine giriş yapar.

Öğrenci şifresini yeniler ve iletişim bilgilerini
sisteme girer.

"Ders ve Dönem İşlemleri" > "Ders Kayıt"
sekmelerinden ders kaydı sayfasına ulaşır.

Evet

Hayır

Öğrenci Bilimsel Hazırlık öğrencisi mi? İlgili dönemde açılan bilimsel hazırlık
dersleri listelenir.

İlgili dönemde açılan lisansüstü dersleri
listelenir. (Dersler IE5XX kodu ile başlar ve

tüm dersler seçmelidir.)

Öğrenci Endüstri Mühendisliği Bölümü web
sayfasında yayınlanan ders programından

gün ve saat bilgilerini ve ders içeriğini
kontrol ederek almak istediği derslere karar
verir.  (İlk dönem en fazla 3 bölüm dersine

kayıt yapılması önerilir.)

Ders kaydını "KONTROL ET" butonu ile kontrol eder.

Hayır

EvetKontrol işlemi başarılı mı? Evet

Hayır

Katkı Payı ödenecek mi?

Ders kayıt sistemi ile ilgili sistemsel
bir hata olabilir. Ders kayıt danışmanı

ile iletişime geçilerek problem
giderilir.

Ders kaydını "KESİNLEŞTİR" butonu ile kesinleştirir.

Kesinleştirme işleminden sonra ders kaydı
ders kayıt danışmanının sistemine düşer ve

kontrol edilir.

Hayır

EvetÖğrencinin muaf olduğu bilimsel hazırlık
dersi var mı?

İlgili dönemde açılan muaf olmadığı bilimsel hazırlık
dersinin yanında bulunan "+" işaretine basarak dersi

ders kaydına ekler.

İlgili dönemde açılan tüm bilimsel hazırlık derslerini
yanında bulunan "+" işaretine basarak dersi ders

kaydına ekler.

Öğrenci almak istediği derslerin yanında
bulunan "+" işaretine basarak dersi ders

kaydına ekler.

Hayır

Evet

Ders kaydı ders kayıt danışmanı tarafından
kesinleştirldi mi?

Ders kayıt danışmanı ile iletişime
geçilip ders kaydındaki problem

giderilir.

Hayır

Evet Ders kaydına eklenen derslerden herhangi birinde
kontenjan problemi var?

Ders Kayıt danışmanı ile iletişime
geçilerek problem giderilir.

Hayır

Evet Ders kaydına eklenen dersler arasında çakışan dersler
mi var?

Derslerden bir tanesini ders
kaydınızdan çıkararak, programınıza

uygun bir ders ekleyiniz.

Evet HayırÖğrenci "Yeni Kayıt" mı? Öğrenci,kullanıcı adı ve şifresini kullanarak
"E- Kayıt" sistemine giriş yapar.

"Ders ve Dönem İşlemleri" > "Ders Kayıt"
sekmelerinden ders kaydı sayfasına ulaşır.

İlgili dönemde açılan lisansüstü dersleri
listelenir. (Dersler IE5XX kodu ile başlar ve

tüm dersler seçmelidir.)

Öğrenci Endüstri Mühendisliği Bölümü web
sayfasında yayınlanan ders programından

gün ve saat bilgilerini ve ders içeriğini
kontrol ederek almak istediği derslere karar

verir.

Evet

HayırÖğrenci "Danışman Atama Formu verdi mi?

Öğrenci almak istediği derslerin yanında
bulunan "+" işaretine basarak dersi ders

kaydına ekler.

Öğrenci ders kaydına uzmanlık alan ve
seminer dersini ders kaydına ekler.

Öğrenci akademik takvimde belirtilen Ekle/
Sil tarihlerine kadar tez çalışmasını

yürütmek istediği öğretim üyesi ile görüşüp
"Danışman Atama Formu" nu verir. 

Hayır

Evet

Öğrenci "Tez Öneri Formu" verdi mi?
Öğrenci akademik takvimde belirtilen Ekle/
Sil tarihlerine kadar danışmanı ile görüşüp
tez konusunu belirler ve "Tez Öneri Formu"

nu verir. 

Öğrenci ders kaydına tez dersini ekler.

Öğrenci doktora ve yüksek lisans
programında en geç birinci döneminin
sonunda "Danışman Atama Formu" vermesi
gerekir.

Öğrencinin doktora ve yüksek lisans
programında en geç ikinci döneminin
sonunda "Tez Öneri Formu" vermesi gerekir.

Doktora Programı için:

Uzmanlık Alan Dersi: IE999 Special Topics (Mezun
olunana kadar dönem geçme notu S- Başarılı olsa
dahi her dönem kayıt yapılmaya devam edilir.

Seminer Dersi: IE800 PhD Seminar (Bir kere S-
Başarılı notu almak yeterlidir.)

Yüksek Lisans Programı için:

Uzmanlık Alan Dersi: IE899 Special Studies (Mezun
olunana kadar dönem geçme notu S- Başarılı olsa
dahi her dönem kayıt yapılmaya devam edilir.

Seminer Dersi: IE700 MSc Seminar (Bir kere S-
Başarılı notu almak yeterlidir.)

Doktora Programı için:

Tez Dersi: IE699 PhD Thesis (Mezun olunana kadar derse her
dönem kayıt yapılmaya devam edilir.)

Yüksek Lisans Programı için:

Tez Dersi: IE599 MSc Thesis (Mezun olunana kadar derse her
dönem kayıt yapılmaya devam edilir.)

Öğrenci ders kayıt sisteminde
belirtilen miktarı öğrenci numarasnı

belirterek ilgili hesaba yatırır.

Yabancı uyruklu öğrenciler ve Yüksek lisans/
Doktora programında uzatma dönemlerinde
olan öğrenciler katkı payı öder.

DERS KAYDI TAMAMLANIR.

Akademik Takvimde belirtilen süreler
içerisinde ders kaydı tamamlanmış olur.

Evet

Hayır

Ekle/ Sil tarihlerinde ders değişikliği
yapılması gerekli mi? 

Ders değişikliği öğrenci tarafından bizzat
veya ders kayıt danışmanı ile iletişime

geçilerek yapılır.
Gerekli ders değişikliği yapılarak ders kaydı

tekrar kesinleştirilir.

Öğrenci ders değişikliğini kendi yapmışsa
Ekle/ Sil tarihleri içerisinde ders kaydını
tekrar  "KONTROL ET" meli ve
"KESİNLEŞTİR" melidir. Danışmanında ders
kaydını tekrar "KESİNLEŞTİR" diğini kontrol
etmelidir.

Öğrencinin daha önce tamamlamış olduğu
programlar nedeniyle muaf olabileceğini düşündüğü
bilimsel hazırlık ders(ler)I varsa ders kayıt tarihine
kadar transkripti ile Bölüm Başkanlığı'
na başvurması gerekir.

Güz Dönemi Bilmsel Hazırlık Dersleri:

IE321 Operation Research I

IE325 Operations Management

Bahar Dönemi Bilimsel Hazırlık Dersleri:

IE228 Work Analysis and Design

IE324 Production Planning

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS KAYIT SÜRECİ


