LİSANS PROGRAMLARI İÇİN DERS EKLEME - BIRAKMA VE DANIŞMAN ONAYLARI
Ödeme işlemini gerçekleştirmiş olup 24- 26 Ocak 2018 tarihlerinde ders kaydını internet
üzerinden tamamlamayan öğrenciler 12-16 Şubat 2018 tarihlerinde “Ders Ekleme-Bırakma
döneminde” 3fCampus sistemi üzerinden ders kayıtlarını yapabileceklerdir.
1.ADIM
3FCAMPUS SİSTEMİNE GİRİŞ

Sisteme giriş için:
Üniversitemiz Web
Sayfasının sağ üst köşesinde
yer alan 3fCampus
kısmından kullanıcı adı
olarak öğrenci numaranız,
şifre olarak sizlere teslim
edilen/daha önce
belirlediğiniz şifrenizi
yazarak giriş yapınız.

2.ADIM
DERS KAYITLARI
Sisteme girişin ardından Dersler-Ders Kayıtları seçeneğinden açılan ekranda kaydınızı
yenilediğiniz son dönem için güncellenmiş olarak, daha önceden başarısız olduğunuz dersler,
almanız gereken (zorunlu) dersler, seçmeli dersler ve yükseltebileceğiniz dersler karşınıza
gelecektir.

KİMLER DERS EKLEME-BIRAKMA DÖNEMİNDE İŞLEM YAPABİLİR?
•

Öğretim Ücretini Ödediği Halde Daha Önce Hiçbir Derse Kayıt Olmayanlar Veya
Öğretim Ücretini Geç Ödeyenler (Senato Kararı ile Onaylanması Durumunda)
3fCampus şifrenizle girerek sırasıyla Dersler/Ders Kayıtları/Ders Ekle-Bırak butonlarına
basmak suretiyle bu dönem almanız gereken dersleri belirleyerek aşağıda belirtilen
şekilde derslerinizi seçip danışman onayına gönderiniz.

•

Eksik Derse Kayıtlananlar
3fCampus’e şifrenizle girerek sırasıyla Dersler/Kayıtlar/ Ders Ekle-Bırak butonlarına
basmak suretiyle karşınıza gelen ekrandan eksik olan dersinizi ve grubunu seçiniz.

•

Kayıtlandığı Her Hangi Bir Dersi Bırakmak İsteyenler
“Kayıt Olduğunuz Dersler” alanından bırakmak istediğiniz dersin karşısındaki
butonuna basarak işleminizi tamamlayınız.

•

Kayıtlandığı Her Hangi Bir Dersi Değiştirmek isteyenler
“Kayıt Olduğunuz Dersler” alanından değiştirmek istediğiniz dersin karşısındaki
butonuna basınız. Bu ders yerine almak istediğiniz yeni dersi ve grubunu “Almanız

Gereken Dersler” listesinden veya seçmeli ders alma hakkınız var ise “Seçmeli Dersler”
alanından alternatif gruplar ve saatlere göre uygun olan dersi seçiniz.
NOT: Kayıt olduğunuz dersi bıraktığınız anda dersin kontenjanı ortak havuza
alınacaktır. Bu nedenle eklemek istediğiniz dersle ilgili kararınızdan emin olmadan ve
dersi ekleyebilmek için gerekli şartların (ders programındaki gün-saati, kontenjanı vs.)
uygun olup olmadığını kontrol etmeden ders bırakma işlemini gerçekleştirmeyiniz.
Başka yapılacak işleminiz yoksa ve tüm işlemleriniz tamamlandı ise “Kaydet ve
Danışman Onayına Gönder” butonuna basarak danışman onayına gönderiniz
*Ders Ekleme/Bırakma döneminde yapılan yeni ders kayıtları veya ders
değişikliklerinin Danışmanlar tarafından onaylanması gerekmektedir. Danışmanlar
tarafından onaylanmaması halinde yapılan işlemler geçerli değildir ve sisteme
aktarılamaz.

