
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

LİSANS ÖĞRENCİLERİ KAYIT YENİLEME DUYURUSU 

 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kayıt yenileme işlemleri; 

 09-11 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. 

  İlk defa ders alacak I. Dönem öğrencilerimizin ders 
kayıtları ÖİDB tarafından yapılacağından ilk defa derse 
kayıtlanacak öğrencilerimizin herhangi bir işlem yapmaları 

gerekmemektedir. Yönetmelik sınırları içerisinde üzerinize 
atanan derslerde değşiklik yapmak istediğiniz takdirde 
ekle-çıkar haftasında danışmanınızla ders ekleme-çıkarma 
yapabilirsiniz. 

 2.yarıyıl ve üzerinden ders seçecek öğrencilerimizin ders kaydı ile  ilgili yapması 
gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir. 

          Ders Kayıtları İki Şekilde Yapılabilmektedir: 

 ÖİBS'yi kullanarak internet üzerinden ders seçiminizi yapıp, ardından danışmanınız ile 
iletişime geçerek; Danışmanınızın ders seçiminize onay vermesini sağlayabilirsiniz; 
ya da 

 Danışmanınız ile yüzyüze görüşmek suretiyle ders seçim ve onayınızı birlikte  
yapabilirsiniz. 

ÖİBS de ders kayıtlanma prosedürü: 

 http://www.gtu.edu.tr/kategori/1480/0/lisans-bolumlerinin-ogretim-planlari.aspx  
adresinden kayıtlı olduğunuz bölümden mezun olabilmek için tamamlamanız gereken 
tüm derslerinizin  listesini ve ön şartlı ders detaylarınızı görebilirsiniz. 
  

 Kullanıcı Adı ve Şifreniz ile ÖİBS ne giriş yapınız. 
  

  “Kayıtlanma” ardından “Kayıt Yenileme”  butonuna basınız. 
 

 

  “Alınabilecek Dersler” kısmında ilk kez alacağınız  dersler gelmekte, “Seçilen 
Dersler” kısmında ise daha önce alıp başarısız olduğunuz dersler gösterilmektedir.  
 

 “Seçilen Dersler” kısmında gördüğünüz daha önce aldığınız ve başarısız olduğunuz 
zorunlu dersleri sistem otomatik olarak önünüze getirmektedir. 

 

 

 Sınamalı öğrenci olduğunuz bilgisi; Durum kısmında “Akademik Yetersizlik” olarak 
gösterilmektedir.  
 

http://www.gtu.edu.tr/kategori/1480/0/lisans-bolumlerinin-ogretim-planlari.aspx%20sırasıyla%20x


  “Alınabilecek Derslerden” dönemlik 30 kredi sınırını aşmayacak şekilde yeni 
kayıtlanacağınız derslerinizi seçiniz ve “Seçilen Derslere Ekle” butonuna basınız. 

 

 

 Başka bölümden seçmeli ders alacaksanız “Listede Olmayan Ders Ekle” butonuna 
basarak, ilgili Fakülte ve Bölümü seçerek listelenen Seçmeli derslerden dersleri 
seçip, “Ekle” butonuna basarak dersleri ekleyebilirsiniz.  
 

 Ders kaydına onay vermek için “Kaydet” butonuna basınız. 
 

  Ders kaydınızın tamamlanabilmesi için Danışmanınızın yapmış olduğunuz ders 
seçimine onay vermesi gerekmektedir. Lütfen danışmanınız ile iletişime geçiniz. 

 

 Ders seçiminiz bittikten sonra ders ekleme çıkarma işlemini danışmanınız 
yapabilmektedir. 
 

 Danışman onayından sonra Ders Kaydınızda değişiklik yapamazsınız.  
 

 

 

Unutmayınız; 

 
 

 Derslere kayıt işleminin tamamlanmasından yalnızca siz sorumlusunuz. 
 

 Ders kayıt işlemleri ÖİDB tarafından kontrol edilmemekte ve süresi içinde kayıt işlemi 
tamamlanmamış derslere devam etseniz hatta sınavlarına girip  dersi başarmış 
olsanız bile dersi saydırmanız mümkün olmamaktadır. 

 

 

 2009 ve sonrası girişli Lisans öğrencilerimiz; Öğretim planınızda yer alan 

toplam kredinizin %30 unu İngilizce derslerden tamamlamanız gerektiğini 
unutmayınız. 

 

 
 Her türlü güncel bilgiye ulaşabilmek için ÖİDB web sayfasını düzenli olarak ziyaret 

etmeyi unutmayınız. 
 

• Gerektiğinde size ulaşabilmemiz öğrenciliğinizin sağlıklı devamı için çok önemlidir. 
ÖİBS deki iletişim bilgilerinizi sık sık güncellemenizi rica ediyoruz. İletişim bilgilerinizin 
güncel olması gönderdiğimiz SMS lerin size ulaşmasını ve anlık bilgilendirilmenizi 
sağlayacaktır. 

 
Başarılı bir yıl geçirmenizi dileriz.. 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

  


