2019-2020 YILI GÜZ YARIYILI DERS KAYDI İŞLEMLERİ
Ders Kaydı Dönemi
09.09.2019 (Pazartesi) – 15.09.2019 (Pazar)
Program süresi yüksek lisans için 2 yıl, doktora
için 4 yıldır. Yabancı dil hazırlık ve bilimsel
hazırlık süreleri program süresine dâhil edilmez.
09.09.2019-15.09.2019 tarihleri
arasında öğrenim harcınızı
Halkbank Bankası internet
bankacılığından, ATM’lerinden
veya şubelerinden öğrenci
numaranız ile yatırınız.

Hayır

Program süresi
içinde misiniz?

Evet

https://obs.adiyaman.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx
Adresine kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapınız.

Sol menüden “Ders ve Dönem İşlemleri” sekmesi altında
yer alan “Ders Kayıt” işlemlerini seçiniz.

http://saglikbilimleri.adiyaman.edu.tr/Akademik/Ders-Kataloglari adresinde yer alan ders planını
inceleyerek almanız gereken zorunlu ve seçmeli dersleri bulunduğunuz aşama (ders/tez) ve
yarıyılı (1, 2, 3, 4) dikkate alarak danışmanınız ile birlikte belirleyiniz.

Açılan derslerden seçmek istediğiniz dersi
tıklayarak ekleyiniz.

butonuna

Seçtiğiniz dersleri ders seçme ekranın sağ üst tarafında yer alan
tıklayarak kontrol ettikten sonra

Seçtiğiniz bir dersi çıkarmak
için
butonuna
tıklayınız.

butonuna
butonuna tıklayarak danışman onayına

gönderiniz. Derslerinizin danışmanınız tarafından onaylanmasını bekleyiniz.

Ders kayıt dönemi
bitmeden danışmanınız ile
iletişime geçiniz ve
danışmanınızın önerdiği
şekilde ders kaydınızı
yeniden kesinleştiriniz.

Hayır

Ders kaydınız
onaylandı mı?

Evet

Danışmanınızın ders kaydınızı onaylaması ile Ders
Kaydı süreciniz tamamlanmıştır.

Ders
kaydınız
danışmanınız
tarafından onayladıktan sonra
“Ders Kaydı Dönemi” içinde
değişiklik yapmak istediğiniz
durumlarda danışmanınız ile
iletişime geçiniz.

Ders Kaydı Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


Süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrencilerin, o dönemdeki dersleri alamayacakları ve
öğrencilik haklarından yararlanamayacakları unutulmamalıdır.



Öğrencinin bir dönemde on iki ulusal krediden fazla ders alamayacağı unutulmamalıdır.



Toplamda en az 21 ulusal kredili dersler ve seminer dersinden başarılı olan öğrencilerin tez
önerisinde bulunabilecekleri ve tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması
sonrasında tez aşamasına geçebileceği unutulmamalıdır.



Tez önerisi henüz Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanmamış öğrenciler tez aşamasına
geçemediğinden tez çalışması derslerini alamayacaklardır.



Öğrenciler alacakları dersler için ders planını incelemeli ve ders planında yer alan yarıyılları
dikkate alarak kendi bulunduğu aşamaya göre dersleri belirlemelidir. Öğrenci ders planında yer
alan derslerden hangilerini seçmesi gerektiği hususunda danışmanına başvurmalı ve süreci
danışmanı ile devam ettirmelidir.

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin kayıt yenileme ve dersler ile ilgili
maddeleri
MADDE 11
(1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o dönem için ilgili mevzuata göre belirlenen
miktarda katkı payı ücretini veya öğrenim ücretini ödemek, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen derslere kaydını
yaptırmak ve ilgili enstitü tarafından istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle
yükümlüdür. Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, o dönemdeki dersleri alamazlar
ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilenmeyen dönemler öğrenim süresinin
hesabında dikkate alınır.
(2) Mazereti nedeniyle akademik takvimde belirtilen süre içinde ders kaydını yaptırmayan öğrenci,
mazeretini belgelendirmek koşuluyla akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili enstitüye
başvurabilir. Enstitü yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrenci, kabul tarihinden
sonraki beş iş günü içinde kayıt yenileyebilir, ders kaydı yaptırabilir
MADDE 14
f) Enstitü Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık
görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program
koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.
MADDE 21
(3) Öğrenci bir dönemde on iki ulusal krediden fazla ders alamaz. Tezli yüksek lisans dersleri
öncelikle öğrencinin yerleştiği bilim dalına uygun olarak belirlenir. Bilim dalındaki ders sayısının
yeterli bulunmaması durumunda alınacak dersler öğrencinin talebi ve danışmanın onayıyla
öğrencinin kayıtlı olduğu bilim dalına yakın diğer bilim dallarından seçilir.

