
2021/2022 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Dikkatine  

 

Kayıt hakkı kazanan adaylar kesin kayıtlarını, 06-07 Eylül 2021 tarihinde kayıt için gerekli belgeler ile ya bizzat 
Öğrenci İşleri Bürosu’na gelerek ya da sistem üzerinden on-line olarak yapabileceklerdir. 

Kayıt işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Enstitümüz web sayfasından ilgili duyuruda ilan edilen öğrenci numaralarını öğrendikten sonra,  

http://www.deu.edu.tr adresinden aşağıdaki işlemleri uygulamaları gerekmektedir.   

http://www.deu.edu.tr adresinde DEBİS Girişi alanından (Alttaki resimde sarı ile belirlenmiş alandan ) 
Kullanıcı Adı  = Ogrno@ogr.deu.edu.tr şifre = Doğum Tarihi (GGAAYYYY) 

 

 

 

Örnek: Öğrenci numarası '2021880100' ve doğum tarihi 06.06.1996 olan bir öğrenci için;                
Kullanıcı Adı: 2021880100@ogr.deu.edu.tr      Şifre:  06061996 olacaktır. 

Açılan ekranın sol tarafında yer alan menüden "Yeni Kayıt İşlemleri" sekmesi seçilir ve gerekli veri 
girişleri yapılacaktır. 

  

 



 

Kayıt işlemlerini On-Line olarak gerçekleştirecek öğrencilerimiz, ön başvuru esnasında beyan ettikleri Diploma/veya 

Mezuniyet Belgesi, Transkript, ALES Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, (T.C. No lu Nüfus cüzdanı), Erkek Adaylar Askerlik 

Durum Belgesi  ve son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf taranarak tek bir PDF dosyası haline (doğrulama 

yapılması gereken belgelerde doğrulama kodlarının net görünür şekilde hazırlanması gerekmektedir) getirerek 

öğrenci işleri personeline s.kizilirmak@deu.edu.tr e-mail adresinden elektronik ortamda göndereceklerdir. Bu 

işlem tamamlandıktan sonra Öğrenci İşleri Personelimize 0 232 3017927 nolu telefondan kayıt onaylı için bilgi 

vermeleri gerekmektedir. Kayıt onayı ancak bu işlem sonrasında kesinleşecektir. 

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 35’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında “Tezsiz yüksek lisans 
programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam 
edilemez.”  hükmü yer aldığından herhangi bir lisansüstü programda öğrenci kaydı bulunan adayların 
kazanılan programa kaydını yaptırabilmesi için diğer lisansüstü programlardaki öğrenci kaydını (pasif 
öğrencilik dahil) sildirdiğini belgelemesi gerekmektedir.  Aksi takdirde bu adayların kesin kayıtları 
yapılamayacaktır.  

- İstenilen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenler kesin kayıt hakkını kaybedeceklerdir.  

- Lisansüstü programlara kayıt hakkı 2021-2022 Öğretim yılı güz yarıyılı için geçerlidir. Kayıt işlemlerinin 
kesin kayıt tarihlerinde tamamlanması zorunludur.  

Kesin kayıt hakkı kazanıp ön başvuru esnasında girdikleri bilgileri belgeleyemeyen adaylar kesin kayıt hakkını 

kaybederler. 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PRORAMINA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİNİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 
HUSUSLAR   

Not: Tezsiz yüksek lisans programına kayıtlanacak olan öğrenciler, DEBİS girişini yaptıktan sonra Web 
kayda yönlendirilecektir. Adres güncellemesi + ders Seçimi (7 adet ) ders seçilecek +  sistem tarafından 
3570 TL. borç kaydedilecektir. Kaydedilen bu borcu, Ziraat Bankası'na giderek kendisine verilen öğrenci 
numarası ile ödedikten sonra kayıt onayı verilebilecektir.  

Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri Web üzerinden ders kayıt işlemlerini web 

sayfamızda ilan edilecek kayıt tarihleri arasında ders kaydını yapmak zorundadırlar. 

 

 

ÖĞRENCİLERİMİZE 2021-2022 ÖĞRETİM YILINDA BASARILAR DİLERİZ. 
 

DEU  

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 


