
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ 
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ  

MANUAL (web dışından) KAYIT  YENİLEME İŞLEMLERİ

Bahar dönemi manual kayıt yenilemeler

2 Şubat 2015 Pazartesi günü başlayıp

12 Şubat 2015 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir .

Manual kayıtlar Enstitümüze ŞAHSEN başvuruyla yapılacaktır.

(Tez aşamasında olanlar kayıtlarını şahsen yapabildiği gibi doldurduğu kayıt formunu Enstitümüze ileterek de kaydını tamamlayabilirler) 

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR: 

1- Kayıt yenileme işlemini yapmayan öğrencilerimiz öğrencilik işlemlerinden faydalanamayacak, derslere

kayıt yaptıramayacak ve danışmanlık hizmeti alamayacaktır. 

2- Hazırlık hariç Yüksek Lisans’da 3. yılını bitirip 4. yıl ve sonrasına devam eden öğrencilerimiz öğrenim harcı

yatıracaklardır. 

3- Doktora/Sanatta Yeterlik’de  6. yılını bitirip 7. yıl ve sonrasına devam eden öğrencilerimiz öğrenim harcı

yatıracaklardır. 

 KAYIT SÜRECİ 

1. http://www.deu.edu.tr/OgrenciIsleri/Ogrenci/OgrenciHarc/index.php adresinden öğrenim harcı 

borcunuzun olup olmadığını kontrol ediniz.

2. Harç borcunuz varsa, İş Bankası’nın herhangi bir şubesine giderek öğrenci harcınızı yatırınız ve dekontunuzu

alınız (bu işlem için banka şubesi sizden yalnızca öğrenci numaranızı talep edecektir).

3. Web sayfamızdan öğrencisi olduğunuz birim ve programınıza göre (Müzik Anasanat Dalı veya Opera Sanat Dalı)
indireceğiniz “Kayıt Yenileme ve Ders Kayıt Formu”nun (http://goo.gl/wYHWUf) ilgili yerlerini bilgisayar

ortamında doldurunuz ve çıktısını alınız (“Kayıt Yenileme ve Ders Kayıt Formu” Enstitümüzden de temin

edilebilir).

4. (Bu aşama için yardım almak isterseniz lütfen Enstitümüze geliniz. Öğrenci İşleri Büromuz bu konuda sizi

bilgilendirecektir). Formun bilgisayarla doldurulamayan içeriği olan “ders seçimi” işlemleri, ders aşamasında

olan öğrencilerimiz için ilgili birimlerde ŞAHSEN olacağından, doldurduğunuz formla birlikte biriminize gidip ders

seçimlerinizi yapınız, formun ilgili yerlerini öğretim üyesi hocalarınıza (danışman, anabilim/anasanat dalı

başkanı, dersi veren öğretim üyesi) imzalatınız. Lütfen formlar üzerinde silme, ekleme, başka alana yazma vs.

gibi deforme işlem yapmayınız/yaptırmayınız.

5. Eksiksiz doldurulan ve üzerinde deforme işlem bulunmayan “Kayıt Yenileme ve Ders Kayıt Formu”nu ve varsa

harç belgenizi Öğrenci İşleri Büromuza teslim edip kaydınızı tamamlayınız.

Not: Enstitümüzde manual kayıt yapanlar için “ekle-çıkar” haftası 9-12 Şubat arasıdır. Bu tarih aralığında 
öğrencilerimiz formlardaki ders bilgilerini gözden geçirir ve değişiklik varsa Enstitümüzde ders ekleyip 

çıkarabilir. 12 Şubat sonrasında dersler kilitlenir ve bir daha üzerinde kesinlikle bir değişiklik yapılamaz.

 Kayıt süreci ve diğer tüm haber/ayrıntılar için sürekli güncellenen web sayfamızı (http://gse.deu.edu.tr)  takip 

edebilir, olası her türlü görüş ve önerilerinizi e-mail adresimiz (gse@deu.edu.tr) üzerinden Enstitümüze 

iletebilirsiniz. 

Bahar Eğitim Öğretim yılında başarılar dileriz.

Manual kayıt yapacak birimlerimiz: Müzik Anasanat Dalı ve Opera Sanat Dalı
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