
E-Campus Ders Kayıt 
Kılavuzu



Bu kısımda sahip olduğunuz müfredat 
bulunmaktadır. Müfreda�nızda bulunan 
herhangi bir dersi almak için ‘Code’ 
sütununda bulunan dersin kodunun olduğu 
kısıma �klanır. Eğer üzerine 
�klanılamıyorsa bu dersin o dönem 
açılmadığını belir�r. Mevcut dönemde 
alınan dersler yeşil ile işaretlenir.



Müfredat üzerinde 
eklemek için bir ders 
seçildiğinde bu 
sekme açılır.



Müfredat da bulunan ders
kısmı için seçilebilecek
sec�on’lar liste olarak burada
gösterilir. Bu listede ders,
sec�on#, dersin Kredisi,
Dersin Adı, Dersin Kotası,
Kalan Kota, Kampüs, Öğre�m
Görevlisi, Dersin Asistanı,
Dersin gün-saat bilgisi bulunur.
Seçilen dersin daha önceden
seçilmiş dersler ile çakışması
alt kısımda bulunan ha�alık
program üzerinde görülebilir.

Sec�on listesinin 
bulunduğu kısım.

Ders seçildikten sonra
işlemi onaylamak için
‘Add Course’ butonuna
�klanır.



Bu kısım ders programında bulunan hata(kırmızı) ve 
uyarıların(turuncu) gösterildiği kısımdır. Senato esasları göze 
alınarak yapılan bu işlemde hatalı programlar onaya 
gönderilemez, uyarı bulunan programlar onaya gönderilebilir 
ama akademik danışmanınız uygun görmez ise programını 
düzeltmenizi isteyebilir. Hatalar hakkında bilgi almak için 
dörtgen kısma �klanır.



Eğer bir dersin Lab(L) veya Soru Çözümü(PS) gibi eşkoşulları
var ise o ders eklendikten sonra müfredat üzerinde o dersin 
Lab’ı ve/veya Soru Çözümü derside gözükür, alınması 
zorunludur.



Hataları ve uyarıların gösterildiği kısım.



Bu kısımda eklediğiniz derslerden 
ders programınız oluşur. Ders 
Çakışmalarını takip etmeniz 
açısından önemlidir. Sorunsuz 
dersler yeşil, çakışmalı dersler kırmızı 
ile gösterilir.



Seçilmiş dersler bu kısımda gözükür. Programa eklenmiş
ders çıkarılmak istenirse dersin sağ tara�nda bulunan
Çöp Kutusu ikonuna �klanır. En alt kısımda seçilmiş
derslerin toplam kredisi gösterilir (‘Total Credit’). Bu
kısım dönemlik kredi aşımınızı incelerken
kullanabilirsiniz. Ders seçimi bi�kten sonra herhangi
bir hatanız yoksa ‘Send for Approval’ butonuna
�klayarak programınızı onaya yollayabilirsiniz.



Müfreda�nızda bulunan ‘Area Elec�ve’ ve ‘General
Elec�ve’ dersleri bölümünüz tara�ndan belirlenmiş
seçmeli derslerdir. ‘Area Elec�ve’ alanınızla alakalı
derslerin bulunduğu bir ders havuzuna sahip�r;
‘General Elec�ve’ alan derslerinizin yanı sıra alan dışı
dersleri de kapsar.



Müfredat da bulunmayan dersler müfredat dışı 
ders(OOC) olarak alınabilir. Müfredat dışı dersler 
krediyi ve ortalamayı etkilemez. Kredi  
ortalamasında kredisiz varsayılırlar(NC). 

OOC



Öğrenci herhangi bir 
ÇAP/YAP programına dahilse 
o programa ait müfreda� 
0.Semester’da gözükür.



Daha önceden alınmış ve tekrar edilebilir 
durumda olmayan dersler gri ile 
işaretlenmiş�r. Alınmış notlar sene, dönem ve 
saydırılan ders bilgileri gözükür.

Daha önce alınmış ama tekrar edilebilir 
durumda ki dersler tamamlandı şeklinde 
işaretlenmez, daha önceden alınmış notlar 
sene, dönem ve saydırılan ders bilgileri 
gözükür.



2019-Güz Dönemi öncesi 
programına başlamış 
öğrenciler mevcut 
müfredatlarında bulunan 
dersleri seçip onlara karşılık 
gelen yeni dersleri almalıdır. 



Müfreda�a bulunan eski
derse �klandığında sec�on
listesinde o dersin yerine
alınabilecek yeni ders/dersler
gözükecek�r.


