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KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılı ders seçimi ve kayıt yenileme 
işlemleri 14 Şubat 2021 Pazartesi saat 10:00' da başlayıp, 27 Şubat Pazar 

saat 23:59'da sona erecektir. 

Önlisans ve Lisans 1. Sınıf öğrencilerinin de ders seçimi yapmaları 
gerekmektedir.

Bütünleme sınavları sonrasında da ekle sil günlerine ders kaydı 
yapılabilecektir.



KREDİ SINIRLARI

Genel Not Ortalaması 1,80’in altında olan öğrencilerimiz en fazla 30 AKTS

Genel Not Ortalaması 1,80’in üzerinde olan öğrencilerimiz en fazla 50 AKTS

Çift Anadal ve Yandal öğrencilerimiz en fazla 60 AKTS 

ders seçebilirler.



KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ

Kimler Katkı Payı/ Öğrenim Ücreti Yatırmalıdır? 
• Program süresini (önlisans 2 yıl, lisans 4 yıl, yüksek lisans 4 yarıyıl, doktora 8 yarıyıl) doldurmuş olan 
birinci öğretim öğrencileri Katkı Payı yatırmalıdır. 
• Program süresini doldurmayan BİRİNCİ ÖĞRETİM öğrencilerinin herhangi bir ücret yatırmalarına 
gerek yoktur. 
• İKİNCİ ÖĞRETİM de okuyan öğrenciler ve UZAKTAN EĞİTİM öğrencileri kaçıncı sınıfta olurlarsa 
olsunlar ÖĞRENİM ÜCRETİ yatırmalıdır. 
• Süleyman Demirel Üniversitesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri için 
TIKLAYINIZ
• Birinci sınıf öğrencilerinin ders seçimi yapmaları gerekmektedir.

https://oidb.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/73/files/2021-2022-cari-hizmet-ilk-kayit.pdf


• Öğrencilerimiz öğrenim ücretlerini Halk Bankası ve Ziraat Bankası 
bankamatiklerinden ödeyebilirler.

• HALK BANKASI BANKAMATİKLERİNDEN ÖDEME 
• Giriş-->Kurum Ödemeleri-->Harç-->Ödeme Yapacağınız Kurumun Bağlı 
Bulunduğu İl Plaka Kodu (32 yazılacak)--->SDÜ--- >Öğrenci No girerek Öğrenim 
Ücretinizi yatırabilirsiniz. 
• Yatırmanız gereken ücreti Öğrenci Bilgi Sistemi Ders Kayıt ekranının sağ üst 
köşesinde görebilirsiniz.



Adres çubuğuna 

sdunet.sdu.edu.tr yazınız



SDU e-posta adresinizi ve parolanızı 

girdikten sonra  GİRİŞ YAP butonunu 

tıklayınız.



Açılan sayfada Öğrenci Bilgi Sistemine giriş 

yapınız



Sayfaya giriş yaptığınızda öncelikle 

bilgilerinizi güncellemeniz 

gerekmektedir.



Ders ve Dönem İşlemleri menüsünü tıklayınız



Alt menülerden Ders Kayıt 

menüsünü tıklayınız



Alt yarıyıllardan başarısız 

olduğunuz dersler otomatik olarak 

gelecektir.



Eklemek istediğiniz derslerin 

yanında yer alan (+) işaretini 

tıklayınız.



Seçmeli derslerin yanında yer 

alan (+) işaretini tıklayınız.



Almak istediğiniz seçmeli 

dersin yanında yer alan (+)

işaretini tıklayınız.



Almanız gereken tüm dersleri 

eklediğinize emin olduktan 

sonra Kontrol Et butonunu 

tıklayınız.



Ders kaydında sorun olmaması halinde 

Kesinleştir/Onayla butonunu tıklamanız 

gerekmektedir. (Kesinleştir/Onayla işlemi sonrası 

geri dönüş yoktur, hatalı ders kaydını ancak 

Ekle/Silde düzeltebilirsiniz.

Öğrenim ücreti borcunuz 

olması halinde sistemde bu 

şekilde bir uyarı 

görüntülenecektir.

Ödeme işlemi sonrası sisteme 

yeniden giriş yaparak 

Kesinleştir/Onayla butonunu 

tıklayarak ders kaydınızı 

tamamlamanız gerekmektedir. 

Aksi takdirde kayıt işleminiz 

gerçekleşmeyecektir.



Kayıt yenileme işlemlerinizde hata olması halinde kayıtlı olduğunuz birimin 
öğrenci işleri ile iletişime geçmeniz ve Ekle/Silde gerekli düzeltmeyi yapmanız 

gerekmektedir. 

Yeni Eğitim-Öğretim yarıyılında tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

Süleyman Demirel Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Isparta-2022


