ADNAN MENDERES
ÜNİVERSİTESİ
DERS KAYIT KILAVUZU

Öğrenci Bilgi Sistemine Giriş
Üniversitemize e-kayıt ya da yüz yüze kayıt yoluyla yeni kayıt yaptıran
öğrencilerin öğrencilik kaydından sonra ders kayıtlarını da yapmaları gerekmektedir.
Öğrenci Bilgi Sistemine (OBiS) kullanıcı adı olarak öğrenci numaranız, şifre
olarak TC Kimlik numaranızı kullanarak giriş yapınız. Güvenliğiniz için daha sonra
şifrenizi değiştirmeyi unutmayınız.
OBiS ekranındaki sol menüde yer alan ‘Öğretim Programı İşlemlerinde’, kayıtlı
olduğunuz programın Öğretim Programını görüntüleyerek, öğretim hayatınız boyunca
almakla yükümlü olacağınız dersleri ve ders koşullarını dikkatle inceleyiniz.
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Öğretim Programı
Öğretim programında bir yarıyıl için toplam ders kredisi standart olarak
30 AKTS kredisidir. Mezuniyet için başarılması gereken en az toplam AKTS
kredisi; önlisans programları için 120, dört yıl süreli lisans programları için 240,
beş yıl süreli eğitim programları için 300, altı yıl süreli eğitim programları için
360 AKTS kredisidir. Bir yarıyılda kayıtlanabileceğiniz ders kredisi normal
dönem kredisi olan 30 AKTS kredisidir; ancak aynı ya da farklı yarıyıldan
varsa şubesi açılan derslere kayıtlanmanız halinde maksimum 45 AKTS
kredisine kadar derse kayıtlanabilirsiniz.

Öğretim programında yer alan bazı derslerin altında ‘Koşul’ ifadeleri yer
almaktadır. Bu ifadeler o derse kayıtlanmak için sağlamanız gereken koşulları
ifade eder.

30 AKTS

FE301 dersine kayıtlanabilmeniz için FİZ161 dersini
başarmış olmanız ve yabancı dil yeterliliğini sağlamış
olmanız gereklidir.

Bir ders için tanımlı olabilecek koşullar;
Ön Koşul: Öğrenci, ders için tanımlanan Ön Koşul derslerden başarılı/muaf
değil ise ilgili derse kayıtlanamaz.
Eş Koşul: Öğrenci, ders için tanımlanan Eş Koşul derslerden başarılı/muaf
değil ise ilgili derse Eş Koşul olarak tanımlanan ders/dersler ile birlikte
kayıtlanmak zorundadır.
Denk Ders: Öğrenci isterse, asıl ders yerine Denk Ders olarak tanımlanan
derslere de kayıtlanabilir. Denk derslerin kodu hariç tüm bilgileri (Ders adı,
kredi, AKTS, vb.) aynı tanımlanmak zorundadır.
Yabancı Dil Yeterlilik Koşulu: Öğrencinin, ilgili derse kayıtlanabilmesi için
hazırlık sınıfından başarılı/muaf olması ya da dersin verildiği dilde yeterlik
sahibi olması gereklidir.
AKTS Kredi Koşulu: Öğrencinin, ilgili derse kayıtlanabilmesi için öğretim
programında yer alan derslerden en az belirtilen AKTS kredisi kadarını
başarmış olması gereklidir.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Laboratuvar

AKTS
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Dersin hangi dilde verileceği
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Öğretim Programı
Bir önceki sayfada tanımlandığı üzere; öğretim hayatınız boyunca almakla yükümlü olacağınız dersleri ve ders koşullarını belirten belgeye öğretim programı
denir. Öğretim programınızı tanımanız üniversite hayatınızı daha başarılı bir şekilde tamamlamanıza büyük katkı sağlayacaktır.
Öğretim programı üst bandı

Yukarıda bir lisans programı örneklendirilmektedir (bütün programlarda üst bant yer almaktadır). Öğretim programınızın üst bandında mezuniyetiniz için gerekli
en az toplam AKTS kredisi miktarı ve oranları yer almaktadır. Bu programa kaydolan öğrenci mezuniyeti için en az toplam 240 AKTS kredisi ders başarmış olmalı ve bu
240 kredilik dersin 176 AKTS kredisi ‘Zorunlu’, 45 AKTS kredisi ‘Bölüm Seçmeli’, 19 AKTS kredisi ‘Bölüm Dışı Seçmeli’ derslerden başarılmış olmalıdır.
Derslerin yanında görebileceğiniz bu sayısal semboller;
• [1] Dersten başarısız olursanız, devam şartını sağlamış olsanız bile tekrar
aldığınızda devam etmek zorunda olduğunuz,
• [2] Dersin bir staj dersi olduğu,
• [3] Dersin bir hazırlık sınıfı dersi olduğu
anlamına gelmektedir.

Ad ve kod bilgisi, yarıyıllarda açıkça görülen bu dersler zorunlu ders
oldukları anlamına gelir.

Seçmeli dersler, bu şekilde belirtilen gruplarda yer alan derslerdir.
‘Bölüm/Program Seçmeli’ ya da ‘Bölüm/Program Dışı Seçmeli’ ders grupları
olarak adlandırılırlar. Karşılarında belirtilen AKTS kredisi miktarları o gruptan en
az kaç AKTS kredilik derse kayıtlanmanız ve başarmanız gerektiğini belirtir.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
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Öğretim Programı
Öğretim programınızda yarıyılların bitimini, varsa yarıyıllarda belirtilen seçmeli ders grupları içerisindeki dersleri görebileceğiniz
gruplar takip eder.
Sağ üst köşesinde ‘S’ kısaltması bulunan ders grupları seçmeli
ders grupları ya da bölüm seçmeli ders grupları olarak adlandırılır. Bu
gruplardan bir önceki sayfada belirtildiği üzere; grup hangi yarıyılda
bulunuyorsa o yarıyılda belirtildiği kadar en az AKTS kredilik derse
kayıtlanmanız gerekmektedir. Varsa grubun altında bulunan
açıklamaları okumanız faydalı olacaktır. Başarısız olduğunuz seçmeli
dersleri tekrar seçebileceğiniz gibi, bu dersler yerine, takip eden
yarıyıllarda, aynı gruptan farklı seçmeli derslere de (şubesinin açılması
durumuna göre –daha sonraki sayfalarda açıklanacaktır-)
kayıtlanabilirsiniz.

Sağ üst köşesinde ‘BDS’ kısaltması bulunan ders grupları bölüm
dışı seçmeli ders grupları olarak adlandırılır. Kayıtlı olduğunuz
program/bölümden farklı program/bölüm derslerinin yer aldığı
gruplardır. Bu gruplardan bir önceki sayfada belirtildiği üzere; grup
hangi yarıyılda bulunuyorsa o yarıyılda belirtildiği kadar en az AKTS
kredilik derse kayıtlanmanız gerekmektedir. Varsa grubun altında
bulunan açıklamaları okumanız faydalı olacaktır. Başarısız olduğunuz
seçmeli dersleri tekrar seçebileceğiniz gibi, bu dersler yerine, takip
eden yarıyıllarda, aynı gruptan farklı seçmeli derslere de (şubesinin
açılması durumuna göre –daha sonraki sayfalarda açıklanacaktır-)
kayıtlanabilirsiniz.
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OBiS Ders Kayıt Ekranı
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1- Mezuniyet için gerekli olan Toplam (TOP) AKTS kredisi içindeki

4- Varsa katkı payı/öğrenim ücreti ödeme bilgilerinizi takip edeceğiniz

başarmanız gereken Z (Zorunlu), Seçmeli (S), Bölüm Dışı Seçmeli (BDS)
ders AKTS oranlarını ve Genel Akademik Not Ortalamanızı (GANO)
gösteren alan.
2- Ders kayıt döneminde yapılan duyuru/açıklama alanı.
3- Danışman onayı kontrol alanı.

alan. Ödemenizi yapmadan ders kaydı yapamayacağınızı unutmayınız.
5- Kayıtlandığınız derslerin toplam AKTS kredisini ve sayısını gösterir
alan.
6- Kayıtlandığınız derslerin detaylı bilgilerini gösterir alan.
7- Kayıtlanacağınız dersleri görebileceğiniz ve kayıtlanma işlemini
gerçekleştireceğiniz alan. (Bu alan ile ilgili detaylı açıklamayı sonraki
sayfada görebilirsiniz.)
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OBiS Ders Kayıt Ekranı – Derse Kayıtlanma İşlemi
• Ders kayıt ekranında varsayılan olarak,
kaçıncı yarıyıldaysanız öğretim
programındaki o yarıyıla ait dersler
karşınıza çıkar.
• Öğretim programında ilgili yarıyıldaki
dersler hangi kategoride yer alıyorlarsa
ders kayıt ekranında o sekme altında
gösterilir.
• Öğretim programlarında toplam normal
dönem kredisi 30 AKTS olmasına karşın,
maksimum 45 AKTS kredisine kadar ders
alabilirsiniz.
• Öğretim programınızı kontrol ettikten sonra
kayıt ekranındaki ders türü sekmeleri
altında yer alan (Zorunlu Dersler, Seçmeli
Dersler…) derslerden, uyarıda belirtilen
minimum toplam AKTS kredisi kadar derse
kayıtlandığınız takdirde normal dönem
kredisi kadar derse kayıtlanmış olursunuz.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
0256 218 2145

7

OBiS Ders Kayıt Ekranı – Derse Kayıtlanma İşlemi

1 - Kayıtlanmak istediğiniz dersin karşısında
yer alan ‘Derse Kayıtlan’ butonuna tıklayınız.

2 – Karşınıza çıkacak olan ‘Şube Seçim’
ekranında kayıtlanmayı seçtiğiniz derse ait
açılmış şubeler detay bilgileriyle
listelenecektir. Uygun gördüğünüz ve
kontenjanı yeterli olan şubeyi belirledikten
sonra karşısında yer alan ‘Şubeye Kayıtlan’
butonuna tıklayınız. Kontenjanı dolu olan ve
başka şubesi olmayan derslere kayıtlanmak
istemeniz halinde, bölüm/program
başkanlığınız ile iletişime geçiniz.
Kayıtlanmanız gereken ders zorunlu ders
grubunda olan bir ders ise ve bu ders için
şube açılmamış ya da açılan şubelerde
yeterli kontenjan bulunmuyorsa
bölüm/program başkanlığıyla iletişime
geçiniz.
3- Her program/bölümde yer alan 5ı (Türk Dili I, Türk Dili II, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I, Atatürk İlke ve
İnkılapları Tarihi II, Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II) dersleri (bazı öğretim programlarında 5ı dersleri kısmen yer alabilir
ya da hiç yer almayabilir) öğretim programlarında zorunlu ders grubunda bulunur ve öğrenciler mezuniyetleri için bu
dersleri başarıyla tamamlamak zorundadır. 5ı dersleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere 5i.adu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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Unutmayınız!
• OBiS üzerinde ‘İletişim Bilgileri’ alanınızı mutlaka güncel ve geçerli bilgilerle doldurunuz. Bu alandaki bilgiler,
danışmanlarınızın, bölüm/program başkanlıklarının ve birim yönetiminizin olası durumlarda sizinle iletişime
geçebilmesi için gereklidir.
• Öğretim programınızda ilgili yarıyıldaki zorunlu, bölüm/program seçmeli ve bölüm/program dışı seçmeli derslere
kayıtlanmayı unutmayınız.
• Ders kayıt sürecinde açılan şubeler kapanabilir ya da şubeye kayıtlı öğrenciler başka şubelere aktarılabilir. Böyle bir
durumda iletişim bilgilerinizde geçerli olan e-posta adreslerine bilgi mesajı gönderilir.
• Ders kayıtları süresince şubelerde değişiklik yapılabileceğinden dolayı belirli aralıklarla ders kayıtlarınızı kontrol
ediniz.
• Varsa katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerinizi belirtilen tarih aralığında mutlaka yapınız ve banka dekontunu
saklayınız. Ödemeleri yapılmayan öğrenciler ders kaydı yapamayacaklardır.
• Ders kayıt süresi boyunca karşılaşacağınız sorunları ya da sormak istediklerinizi danışmanlarınıza, bölüm/program
başkanlıklarına, birim öğrenci işlerine ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletebilirsiniz.
• Varsa ders eşdeğerlik (daha önce bir yükseköğretim kurumunda başarılmış derslerinizin eşdeğer sayılması)
başvurunuzu eğitim-öğretim döneminin başladığı ilk hafta içinde bölüm/program başkanlığına yapınız. Zamanında
yapılmayan başvurular o yarıyıl değerlendirilmez ve bir sonraki yarıyıla kalır. Ayrıca, Üniversitemizde notlandırılan bir
ders için daha sonraki yarıyıllarda eşdeğerlik talebinde bulunamazsınız. Bu sebeple daha önceki yarıyıllarda
kayıtlandığınız başarılı/başarısız olduğunuz dersler için takip eden yarıyıllarda yapacağınız eşdeğerlik başvuruları
geçersiz sayılacaktır.
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