
Kullanıcı adı ve 

şifreniz var mı?

Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapınız.

Evet

‘İlk şifremi oluştur’ linki yoluyla şifre alabilirsiniz.

Hayır

Sol menüden ‘Kayıt Yenileme (Ders Seçme) İşlemleri’ni 

seçiniz.

‘Açılan Dersler’ sekmesinden ders seçimlerinizi 

yapınız.

‘Seçilenleri Ekle’yi tıklayınız.

‘Seçilen Dersler’ sekmesinden ‘Danışman Onayına 

Gönder’i tıklayınız.

Seçtiğiniz derslerin danışmanınız tarafından 

onaylanmasını bekleyiniz.

Hayır

Derslerinizin tümü 

onaylandı mı?

Reddedilen dersleri ‘Sil’ 

butonunu tıklayarak siliniz.
Hayır

https://bys.marmara.edu.tr adresine

giriş yapınız.

Derslerde

değişiklik yapmak 

istiyor musunuz?

Evet

Hayır

Yeni bir ders

alacak mısınız?

Hayır

Evet

Program süresi 

içinde misiniz?

Seçtiğiniz bir dersi 

kaldırmak için ‘Bırak’ı 

tıklayınız.

Evet

27.09.2021– 01.10.2021 tarihleri 

arasında Halk Bankası şubelerinden 

Öğrenci Numaranız ile harcınızı 

yatırınız.(Şehir Üniversitesinden 

gelen öğrencilerimiz Ziraat ve Vakıf 

Bankası üzerinden de 

yatırabilecekler)

2021 – 2022

GÜZ YARIYILI DERS KAYDI İŞLEMİ

Ders Kaydı döneminde ders seçmeyen öğrenci Ders 

Ekleme – Çıkarma yapamaz!                                        

(Ders Ekleme - Çıkarma tarihleri                

18.10.2021 - 22.10.2021)

Ders Kaydı Dönemi:
27.09.2021 (Pazartesi) – 01.10.2021 (Cuma)

Program süresi; önlisans için 2 yıl, lisans için 4 yıl (bazı 

programlar için 5 veya 6 yıl), yüksek lisans için 2 yıl, 

doktora için 4 yıl (lisans sonrası doktora için 5 yıl)dır. 

Yabancı dil hazırlık ve bilimsel hazırlık süreleri program 

süresine dahil edilmez.

Öğretim 

türünüz nedir?

I. öğretim

Öğrenim 

harcınızı 

yatırdınız

mı?

II. Öğretim

/

Uzaktan Öğretim

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Danışmanınızın kaydınızı kesinleştirmesi ile 

Ders Kaydı sürecinin tamamlanması

Kaydınızı kesinleştirmek için danışmanınıza 

BYS üzerinden mesaj gönderiniz.

Kullanıcı türü, T.C. Kimlik 

No, Baba adı, Doğum tarihi, 

vb. bilgileri giriniz.
 Kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaptığınızda E-Posta 

Doğrulama ekranı gelecektir. Bu ekranda güncel e-posta 
adresiniz ile cep telefonu numaranızı yazarak ‘Gönder’ butonuna 
tıkladığınızda      e-postanıza aktivasyon maili gönderilecektir. 

 Size gelen e-postadaki aktivasyon linkini tıklayarak hesabınızı 
aktifleştirebilirsiniz.

 Kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi girerek işleme devam 
edebilirsiniz.

Aktivasyon işlemini yapınız.

Dersler 

çakışıyor mu?
Evet

‘Sil’ butonunu tıklayarak 

siliniz.
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