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Sevgili Öğrenciler,
2020-2021 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ön lisans, lisans ve
lisansüstü programları öğrencileri için ders kayıt ve kayıt yenileme
işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.
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Üniversitemiz Öğrencileri, ders kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini
Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Öğrenci Bilgi Sistemi
üzerinden “DERS KAYIT” sekmesinden online olarak yapacaklardır.
Ödeme yapılmadan ders kayıt işlemi yapılamaz. Öğrenim ücreti ile ilgili
gerekli ödenmesi gereken tutar web sayfamızda yer almakta olup, öğrenci
bazlı olarak ödeme yapılacak banklara da tanımlanmıştır.
Belirtilen tarihler arasında kaydını yenilemeyen öğrenciye o yarıyıl içinde
öğrencilik hakkı olduğuna dair herhangi bir öğrenci belgesi verilmez ve
bu öğrenciler derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik
haklarından yararlanamazlar.
Birinci sınıf öğrencileri kayıtlı oldukları programın birinci yarıyıldaki
bütün derslerini, diğer sınıf öğrencileri ise öncelikle kırmızı olarak
görünen başarısız derslerini almakla yükümlüdürler.
Alabileceğiniz derslerin AKTS kredi toplamı, yarıyılda alınabilecek en
fazla AKTS üst sınırını aşması durumunda sistem daha fazla ders
seçmenize izin vermeyecektir. Bu durumda danışman hocanız ile
görüşmeniz gerekmektedir.
Derslerin çakışması durumunda alabileceğiniz yeterli AKTS’niz olsa bile
sistem bu dersleri seçmenize izin vermeyecektir.
Ders seçme işlemlerinizi tamamladıktan sonra OBS sistemini takip
ederek ders kaydınızın Danışmanınız tarafından onaylandıktan sonra
Kayıt Onay Bildirimi almayı unutmayın.
Mazeretleri nedeniyle ders kaydı yapamayan öğrencilerimiz Ekle-Sil
haftasında tarihlerinde yapabilirler.

Ders Seçme İşlemleri
1. Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapıldıktan sonra sol tarafta
bulunan menü isimleri arasından -Ders ve Dönem İşlemlerimenüsü altındaki –Ders Kayıt- tıklanır.

2. Açılan sayfada alınmak istenen dersin solundaki (
ve açılan ders ekranı karşınıza gelir.

) işaretine basılır

3. Bu ekranda da dersin solundaki ( ) işaretine basarak bir önceki
sayfada bulunan seçilen dersler kısmına eklenir.

4. Alınmak istenen tüm dersler seçilen dersler bölgesine atıldıktan sonra
-Kontrol Et- butonu tıklanır. Sistem kontrol işlemini yapar.

5. Ders seçimi doğru ve uygun ise -Kesinleştir/Onayla- butonu açılır.
Kesinleştir/Onayla butonuna tıklanarak ders seçme işlemi tamamlanır.

Son kontrol işleminden sonra “KESİNLEŞTİR” butonuna tıklayınız.
Not: “KESİNLEŞTİR” işlemi ders kayıt işlemlerinin tamamlandığını
ifade etmez. Ders kayıtları danışman onayı sağlandıktan sonra kesinleşir.
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