
Bilgisayar/tablet veya akıllı telefonunuzda bulunan internet tarayıcısını açarak 

http://kapasis.kapadokya.edu.tr/ adresinden sisteme kullanıcı adınız ve şifrenizi ile giriş yapınız. 

 

Ders alma işlemini tamamlamak için aşağıdaki işlem adımlarını takip ediniz. 

1. Sisteme giriş yapan öğrenciler öncelikle karşısına çıkan ekranda şifresini değiştirmelidir. Yeni 

şifrenizi belirledikten sonra, ders alma işlemine geçebilirsiniz. 

 

 

Belirlediğiniz şifreyi, ekranın sağ üst köşesindeki  butonuna tıklayarak kaydediniz. 

2. Resimde belirtilen okları takip ederek, önce NOKTA ikonundan menüyü açınız. Daha sonra 

“Kişisel” menüsünden “Öğrenci” alt menüsüne gelerek açılan menüden “Eğitim Programlarım” 

sekmesini tıklayınız. 

 

3. Yukarıdaki resimde, 4. Adımda belirtilen Eğitim Programlarım alt menüsüne tıkladığınızda açılan 

sayfa aşağıdaki şekilde olacaktır. 

 

4. Adım: Yukarıda görülen ekrandaki   butonuna tıklandığında, aşağıdaki sayfaya ulaşılacaktır. 

http://kapasis.kapadokya.edu.tr/


 

5. Yukarıdaki resimde görülen, çerçeve ile belirtilen “Ders Kaydı“ sekmesine tıklayarak, aşağıdaki 

sayfaya ulaşılacaktır. 

 

 

6. Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi dersler liste halinde karşınıza gelecektir. Almak istediğiniz 

dersleri işaretledikten sonra  butonuna tıklayarak kaydediniz.  

Ders alma işlemi esnasında dikkat edilecek hususlar.  

- Yılda iki dönem eğitim-öğretim yapan programa kayıtlı öğrenciler 30 AKTS, yılda üç dönem 

eğitim-öğretim yapan programa kayıtlı öğrenciler 20 AKTS değerinde ders almalıdır. 

- Zorunlu sütununda işaret bulunmayan dersler seçmeli derslerdir. Seçmeli derslerden “Grup 

Adı” sütununda belirtilen grup değeri için belirlenmiş toplama denk gelecek kadar ders alınır.  

Grup Değeri  Alınacak Toplam AKTS 

1 4 

2 7 

3 2 

4 3 

5 2 

6 6 

7 5 



- 2015 yılından önce kayıt olmuş öğrenciler öncelikle 1. dönemden başarısız oldukları dersi 

almalı daha sonra kredi yükleri izin verdiği ölçüde kayıtlı bulundukları dönemden ders almalıdırlar. 

Azami kredi yükü genel not ortalaması ile belirlenir. Not ortalamasına göre azami kredi yükleri aşağıdaki 

gibidir.  

Program Tipi 
Not Ortalamasına Göre Azami Kredi Yükü 

2.0 ve Üzeri 1.00-1.99 arası 1.0'ın altı 

Yılda iki dönem eğitim-öğretim yapan program 45 34 23 

Yılda üç dönem eğitim-öğretim yapan program 30 23 15 

 

- Koşullu başarılı dersler (harf notu DC ve DD olan) tekrar alınmak zorunda değildir. Not 

ortalamasını yükseltmek için isteğe bağlı olarak (kredi yükünü aşmamak koşulu ile) alınabilir.  

- Yabancı dil derslerinde koşullu başarı söz konusu olmadığı için DC ve DD notu bulunan 

yabancı dil dersleri tekrar alınmak zorundadır.  


