
KAYIT SONRASI İÇİN BİLGİLENDİRME 

Üniversitemize kayıtlı öğrenciler yönetmelik ve her yıl Senato tarafından belirlenen akademik takvim esaslarına 
uymak, öğrencilik sürecinin tüm aşamalarında gerekli işlemleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.  

Üniversitemide 2021–2022 Eğitim-Öğretim Yılı ’nda dersler 04 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır.

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın Üniversitemizde eğitim ve öğretime ilişkin uygulamalara, 
yönetmelik, yönergelere,  duyurulara http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/ sayfasından ulaşılabilir. 

1. DERSLERE KAYIT
Üniversitemize kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra; birinci yarıyıl derslerine devam edebilmeniz için 20-26 Eylül 2021
tarihleri arasında elektronik ortamda ders kaydınızı yapmanız gerekir. Ders kaydını o süre içinde yapmayan 
öğrenciler derslere devam edemezler. Derslerin gün ve saatleri konusunda kayıt yaptırdığınız bölümlerden bilgi 
alabilirsiniz.  

2. ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK
      İlahiyat Fakültesi, Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili 

ve Edebiyatı, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası 
İlişkiler(İngilizce) bölümlerinde öğrenim görecek öğrenciler zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine tabidirler.   

    Hazırlık eğitimi bulunan İlahiyat Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı, 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler, 04 Ekim 2021
tarihinde yapılacak Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yeterlilik sınavına girebilirler. Bu sınavdan başarılı olanlar, ilgili bölümün 
birinci sınıfına devam edecektir. Başarısız olanlar ve Yeterlilik sınavına girmeyenler hazırlık sınıfına devam 
edeceklerdir. 

3. İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK
      İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinde 
öğrenim görecek öğrenciler isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi alabileceklerdir. 

• e-devlet üzerinden kayıt yaptırırken, İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfında Okumak İstiyor
musunuz? Sorusuna EVET yanıtını seçebilirsiniz.

• Üniversitemize şahsen gelerek kayıt yaptıracaksanız, kayıt esnasında başvuru formunuzu kayıt görevlisine
teslim edebilirsiniz. (BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ)

• Başvuru formunu eğitim ve öğretime başlayacağı tarihe kadar 0464 223 58 65 numarasına FAKS olarak
yada Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

4. YABANCI DİL DERSİ MUAFİYET SINAVI

          Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi bulunmayan bölümlerde öğrenim gören öğrenciler; isterlerse, 06 Ekim 2021 
tarihinde yapılacak  “Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı”na girebilirler. Sınava girmek isteyen öğrenciler sınav 
tarihinden bir önceki gün mesai bitimine kadar kayıtlı oldukları birime dilekçe ile başvurmak zorundadır. 

“Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı”ndan 100 puan üzerinden 60 ve yukarı puan alan öğrenciler, ortak 
zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar ve alınan notlar  “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği”nin 30 uncu maddesine göre harfli nota çevrilerek yarıyıl akademik not ortalaması ile genel akademik 
not ortalamasına katılır. 

Öğrenci isterse eğitim öğretimin başladığı hafta içerisinde kayıtlı olduğu birime başvurması halinde Yabancı Dil 
Dersi Muafiyet Sınavından almış olduğu notun iptalini isteyerek, yabancı dil dersi için derse kayıt işlemini yapabilir. 

5. MUAFİYETLER
Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, muafiyet için ileride belirlenip ilan 
edilecek olan tarihler arasında Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokullarına transkript ve ders içerikleri ile birlikte 
başvuracaklardır. İlgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile öğrencinin eski 
bölümündeki başardığı derslerin yeni bölümünde eşdeğer sayıldığı dersler tespit edilerek, muaf sayılan derslerin 
kredi toplamına göre öğrenime başlayacağı yeni sınıfı belirlenir.   

http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/
https://erdogan.edu.tr/Images/Uploads/2021-2022-istege-bagli-hazirlik-basvuru-formu.pdf


6. İZİN/KAYIT DONDURMA
Kesin kayıttan sonra, “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 34 üncü maddesinde

belirtilen nedenlerden herhangi birine göre devam etmek istemeyen öğrencilerden, bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, 
gerekçelerini belgeleyerek eğitim öğretimin başladığı hafta içerisinde bir dilekçe ile kayıtlı oldukları Fakülte / 
Yüksekokul / Meslek Yüksekokullarına başvurmaları gerekmektedir. 

İzin gerekçeleri kabul edilerek izinli sayılan öğrenciler 2021–2022 eğitim-öğretim yılının güz ve/veya bahar 
yarıyılında derslere devam edemezler. Varsa derse yazılımları iptal edilir. 

  Dilekçe örnekleri Daire Başkanlığımızın web sayfasında “Dilekçeler&Formlar” kısmında Bulunmaktadır. 

7. KREDİ/YURT İŞLEMLERİ
Kredi ve yurt işlemleri ile ilgili   www.kyk.gov.tr web sayfasından bilgi alınabilir.

http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/tr/page/dilekceler-formlar-ogrenciler-icin/1175
http://www.kyk.gov.tr/

