
 

 

T.C. 

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 

ÖĞRENCİ DERS KAYIT İŞLEMLERİ REHBERİ 
 

Değerli Öğrencilerimiz,  

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders kayıt işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi 

amacıyla, Ders Kayıt İşlemleri Rehberi hazırlanmış ve hizmetinize sunulmuştur.  

 

Sağlık ve başarı dileklerimizle… 
 
 
 Ders Kayıt İşlemleri Takvimi 

 

22 -28 Şubat 2021 Kayıt Yenileme, Katkı Payı/Öğrenim Ücretlerinin Yatırılması 
22 -28 Şubat 2021 Danışman Onayı 

 
 

DERS SEÇİMİ, DANIŞMAN ONAYI ve KATKI PAYI/ ÖĞRENİM ÜCRETİNİN YATIRILMASI 

İŞLEMLERİ 

 

 
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı ders kayıt ve harç yatırma işlemleri tüm 
öğrencilerimiz için 22.02.2021-28.02.2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 
 

 

• Tüm Öğrencilerimiz öğrenci bilgi sisteminde ders seçimini yaptıktan sonra “Kontrol Et” 
butonunu kullanarak dersleri kontrol ettikten sonra mutlaka ‘Kesinleştir/Onayla’ butonu 
ile ders kesinleştirme işlemini tamamlamalıdır. 
 

• Ders seçimi yapan öğrencilerin ders kayıtları, danışmanın kontrolü ve onayından sonra 
kesinleşir. Öğrenciler ders kaydını kesinleştirdikten sonra danışmanları tarafından ders 
onayının yapılıp yapılmadığını 22.02.2021-28.02.2021 tarihleri arasında takip etmelidir. 
Herhangi bir sorun olması halinde ise danışmanlarıyla irtibata geçmelidir.  
 

NOT: Ders Seçimi ve Kayıt Yenileme ile ilgili yapılan her işlem tarih, saat ve kullanıcı bazında 
kayıt altına alınmaktadır. Bu nedenle tüm sorumluluk kayıt yenileme yapan öğrenciye ve 
akademik danışmanına aittir. 
 
 
 Ders Kayıt Aşamaları 

 

22.02.2021-28.02.2021 tarihleri arasında aşağıdaki adımları takip ederek ders kaydınızı yapabilirsiniz. 
 
 Ders kayıt işlemleri hakkında anlatımlı video için tıklayınız 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LooyoTUkaBc


 

 

1. http://adiyaman.edu.tr/TR adresinden, kullanıcı adınız ve şifreniz ile Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapınız. 

Öğrenciler, bulundukları yerden  http://obs.adiyaman.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx adresinden kullanıcı adı ve 

şifrelerisi ile Öğrenci Bilgi Sistemi’ne giriş yapınız. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Öğrenci numaranız ve şifreniz ile Öğrenci otomasyon Sistemine giriş yaptıktan sonra sayfanızın 
altındaki “Ders ve Dönem İşlemleri” menüsündeki “Ders Kayıt” butonuna tıklayınız. 

 

 

 
 
3 A kısmında seçebileceğiniz dersler, B kısmında ise seçtiğiniz dersler görüntülenir. Herhangi bir ders, A 
kısmından seçildiğinde bulunduğu bu listeden alınır ve B kısmına, yani seçilen dersler listesine eklenir. Benzer 
şekilde B kısmından çıkarıldığında ise buradan silinerek A kısmına eklenir. 

http://adiyaman.edu.tr/TR
http://obs.adiyaman.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx


 

 

 
 
 
4. Almak istediğiniz dersin önündeki + butonu aracılığıyla ders şubelerinin listelendiği ekrana ulaşılır. Bu 
ekranda istediğiniz şube satırının solunda bulunan + butonunu tıklayarak dersin şubesini belirleyip dersi, 
seçtiğiniz dersler listesine ekleyiniz. 
 

 
 
 
Vazgeçilen dersler için ekranın B kısmında ilgili dersin önünde bulunan çöp kutusu simgesi seçilir. 
 

5. Tüm derslerinizi seçtikten sonra mutlaka ‘Kontrol Et’ ve ‘Kesinleştir/Onayla’ butonlarını kullanarak her 

ders için tek tek kontrol ve kesinleştirme işlemi yaptıktan sonra ders kaydınız tamamlanmış olur. 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
Bir dersi kesinleşmediğinizde aşağıdaki ekranla karşılaşırsınız. 
 
 

 
 
 
 
 
Başarılı bir şekilde ders kesinleştirme işlemini tamamladığınızda aşağıdaki ekranı görüntüleyebileceksiniz. 
 



 

 

 
 
 
 
Öğrenci tarafından ders kesinleştirme işlemi gerçekleştirilmezse, aktif dönemde ders kaydı yapılmamış olur. 
 

 

6. Danışman onayı işlemini tamamlayana kadar ders ekleme/silme işlemi yapabilirsiniz.  

‘Öğrenci Onay Durumu’; ders kaydını yapmadı veya onaylamadı iseniz ‘Kesinleştirmedi’, ders kaydını yaptı 

iseniz ‘Kesinleştirdi’ olarak görüntülenir. 

 

 
 
 
 

 
 
 
Dikkat edilmesi gereken Hususlar: 
 
1- Öğrenciler bir yarıyılda toplam 30 AKTS kadar ders alabilir. Ancak öğrenci başarısız olduğu, hiç alamadığı 
veya devamsız olduğu dersler için en fazla 40 AKTS toplamı ders alabilir. 
 
 
2- Kesinleştir butonuna basmadan önce seçtiğiniz dersleri ders kayıttan çıkartabilirsiniz. Seçeceğiniz 
derslerin sol tarafındaki butona (Çıkar) tıklayarak dönem derslerinizi çıkarabilirsiniz. (Çıkarma sebebi azamı 
40 akts aşılması, ders çakışması vb) 
 

 



 

 

3- Son sınıf öğrencilerinden mezun durumunda olanlar yukarıda belirtilen durumla birlikte bir yarıyılda 
devamsız ve almadığı dersler için alabilecek 40 AKTS’lik azami kredi limitini, dersin AKTS kredi miktarına 
bakılmaksızın fazladan güz ve bahar yarıyıllarında bir dersi danışmanın kontrolünde alabilirler.  

4- Fakülte/yüksekokullarda akademik danışmanın olumlu görüşü ile önceki yarıyıllardaki derslerinden 
başarısız olmaması ve GNO’sının 3,00 ve üzerinde olması durumunda, öğrenci bulunduğu yarıyılda bir 
yarıyılda alınmasına müsaade edilen toplam 40 AKTS miktarını aşmayacak şekilde üçüncü yarıyıldan 
itibaren üst yarıyıldan da ders veya dersleri alabilir. 

5- İlgili dönemde almanız gereken tüm dersleri seçtiyseniz Kesinleştir butonuna basınız. Kesinleştir 
butonuna basmadığınız takdirde ders kaydı işleminiz tamamlanmayacaktır. Bu durumda yoklama 
çizelgelerinde ve sınav çizelgelerinde isminiz görünmeyecektir.  
 
6- Ders kaydı yapmadı veya onaylanmadı ise “Kesinleştirmedi”, ders kaydını yaptı ise  “Kesinleştirdi” 
olarak görünür. Kesinleştirme işleminden sonra seçtiğiniz ders kaydı üzerinden herhangi bir değişiklik 
yapamazsınız. Mutlaka akademik danışmanınız ile görüşüp ders kaydınızı onaylatınız.  
 
7- Ders kayıt işlemlerini tamamlayan tüm öğrencilerimizin 22.02.2021-28.02.2021 tarihleri arasında 
kendi sayfalarından danışman onayının yapılıp, yapılmadığını ve ders kaydının doğru olup, olmadığını 
mutlaka kontrol etmeleri gerekmektedir.  Aksi halde ders kaydında yapılan olası hatalardan öğrenci 
sorumlu olacaktır. Danışman onayı yapılmayan ders kayıtları geçersiz sayılacaktır.  

 
 

 

 

KATKI PAYI /ÖĞRENİM ÜCRETİ 

• 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nda öğrencilerin ödeyecekleri katkı payı/öğrenim ücreti tutarları 11 Temmuz 2020 
tarihli ve 2755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200711-15.pdf) 
hükümleri uyarınca belirlenmiş olup Öğrenci Bilgi Sistemi’ne tanımlanmıştır. Lütfen ödenecek katkı payı/ öğrenim 
ücreti tutarlarını Sistem’den kontrol ediniz. 
 

• ‘Ders Kayıt’ ekranının en üst kısmında görüntülenen ‘Ders Kayıt Öğrenci Bilgileri’ alanında ödenmesi gereken katkı 
payı/ öğrenim ücreti izlenebilmektedir. Ödeme tahakkuk eden öğrenciler, ders seçme işlemini yapabilir ancak 
kesinleştirme işlemini yapamaz. Kesinleştirme işlemi yapmayan/ yapamayan öğrenciler, ders kaydını tamamlamamış 
olacaktır 
 

• Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmekteyken Üniversitemizde de öğrenimine devam edenler, kendileri 
için belirlenen katkı payı/ öğrenim ücretini ödeyerek ders kaydı yapabilecektir. 
 

• Katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrencilerin; “Ders Kayıt Ekranı-Ödenmesi Gereken Ücret” alanında yazan 

miktarı öğrenci numaraları ile; 22.02.2021-28.02.2021 tarihleri arasında Türkiye’deki herhangi bir Halk Bankası 

Şubesinden, ATM veya Havale yoluyla (ödemenin kesinlikle EFT ile yapılmaması) yatırması ve sonrasında ders kayıt 
işlemini yapması gerekmektedir. 

 
Katkı Payı Ödemeyecek Olanlar 

• 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında normal öğrenim süresinde (program süresi içinde) öğrenimine devam eden birinci 
öğretim öğrencileri, 

• Mezun olabilmek için sadece zorunlu stajı kalan öğrenciler, 

• “31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 



 

 

tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt dışında Görevli 

Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, 

Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 

kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocukları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 

kapsamındaki maluller, 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref 

Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile bunların eş ve çocuklarından öğrenim ücreti alınmaz.” 

Bu durumda olan öğrenciler şehit ve gazi belgelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki ilgili birim sorumlularına teslim 

etmeleri gerekmektedir. 

                                    

 

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödeyecek Olanlar 

 

• İkinci Öğretim (İ.Ö.) programlarında okuyan öğrencilerimiz, 

• Normal öğretim süresini aşan Birinci Öğretim öğrencileri, (Öğrenim Süresi 2 yıl olup, 3’üncü ve daha fazla yılında 
öğrenimine devam edenler / Öğrenim Süresi 4 yıl olup, 5’inci ve daha fazla yılında öğrenimine devam edenler) 

• Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yararlanarak kayıt yaptıran ve öğrenimine devam eden öğrenciler (1. 
Öğretimde okuyan Suriye uyruklular, mavi kart sahibi ve Türk uyruklu olup liseyi yurt dışında bitirenler hariç), yabancı 
uyruklu öğrenciler için belirlenen öğrenim ücretini ödeyeceklerdir. 

• 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda hazırlık sınıfı hariç ara sınıflarda bulundukları bölümde/programda 
her bir dönem için belirlenen asgari dersleri alarak başarılı olan, dönem not ortalamasına göre yapılan sıralamada ilk 
yüzde on başarı dilimine giren ikinci öğretim öğrencileri, 2020-2021 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılında birinci öğretim 
öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti ödeyeceklerdir. Programlarında % 10’luk dilime 
giren öğrencilerin harçları otomasyona yansıtılmıştır.  

• Engelli olduğuna dair sağlık raporunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ibraz eden öğrencilerin, ödemesi gereken katkı 
payı/öğrenim ücretinde engellilik oranı kadar indirim yapılır. 

  

• Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir program için katkı payı Devlet tarafından karşılanır. Birinci ve açıköğretim 
kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir 
yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait 
öğrenci katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır. 

• Yatay ve dikey geçiş ile kayıtlı öğrencilerin katkı paylarının Devlet tarafından karşılanmasında esas alınacak süreler; 
Üniversitemize kayıt yaptırdığı tarihten önceki süreler düşürülerek hesaplanır. 
 

 
 
 

                                      

 

                                                  Yeni Eğitim Öğretim Dönemimizde 

Tüm Öğrencilerimize Başarılar Dileriz… 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 


