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Öğrenci Ders Kayıt AĢamaları 

ĠĢlem 1: GiriĢ 

 

 

1.1. Yeni sekmede çıkan Öğrenci Bilgi Sistemini ana sayfasında “Anasayfa” butonunu 

tıklayınız. 

1.2. Karşınıza gelen ekranda “Oturum Açma” panelini tıklayınız. 

1.3. Oturum açmak için “Kullanıcı Adı” kutucuğuna size verilen e-posta adresini uzantısı 

olmaksızın yazınız. Örneğin, size verilen e-posta adresi “ahmet.sener@ticaret.edu.tr” 

ise, “Kullanıcı Adı” kutucuğuna “ahmet.sener” giriniz. “Parola” kutucuğuna, eğer 

şifrenizi değiştirmediyseniz, T.C. Kimlik Numaranızı yazınız.  

1.4. “Oturum Aç” butonunu tıklayınız. 
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ĠĢlem 2: Ders Alma  

 

 

2.1.Menü çubuğundan “Ders Alma” sekmesini tıklayınız. 

2.2.Buradan “Akademik Plan” seçeneğine tıklayınız. 

2.3.İlk olarak bölümünüzün yazdığı bağlantıya tıklayınız. 

 

 

3. Açılan sayfada, bulunduğunuz bölümün dönemlerini ve dönem başlıklarının altında da 

zorunlu, alan içi seçmeli ve alan dışı seçmeli derslerinizi görebilirsiniz. 
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4. Derslerin üzerine tıklayarak dersler hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. 

 

 

5. Öğrenci Bilgi Sistemini’te öğrenci derse değil, dersin açılan şubelerine kaydolur. 

Dolayısıyla, her dersin en az bir tane şubesi bulunmaktadır. 

5.1. Dersin şubelerini dersin yanındaki büyüteç simgesine tıklayarak görebilirsiniz. 
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ĠĢlem 3: ġube Arama 

 

 

6. Derse ait tanımlanmış şubeler çerçevesinde, karşınıza bir veya daha fazla seçenek 

çıkabilir. 

 

 

7. Açılan şubelerin altında bulunan bağlantıyı tıkladığınızda, tıkladığınız şube hakkında 

ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.  

Dersin şubeleri o dersin fiziksel olarak yapılacaksa nerede yapılacağını, kontenjanını, 

doluluk durumunu, AKTS’sini, dersin hangi eğitmen tarafından verildiğini, hangi 

zaman ve bölümlerde olduğunu göstermektedir. 
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8. Herhangi bir dersin şubesine kaydolmak istediğinizde önceliği kendi bölümünüzün 

açtığı şubeye vermelisiniz. 

8.1. Buradan size uygun olanı belirleyip, belirlediğiniz seçeneğin karşısındaki “Ekle” 

butonuna tıklayınız.  

8.2. Bu noktadan sonra, Öğrenci Bilgi Sistemini ara yüzünü kullanarak, yeniden 

“Akademik Plan” a gelip, diğer dersler için de aynı işlemi yapmanız gerekmektedir. 

Böylelikle, seçtiğiniz dersler “Ders Seçim Listesine” eklenmiş olacaktır. 
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ĠĢlem 4: Ders Ekleme  

 

 

9. Çıkan ekranda ders seçim listenize eklediğiniz zorunlu ve seçmeli derslerin listesini 

görebilirsiniz. 

9.1. Eğer seçtiğiniz dersi “Ders Seçim Listesi”nden çıkartmak istiyorsanız çıkan sayfada 

dersin karşısındaki “Kaldır” butonuna tıklayınız. 

9.2. “Ders Seçim Listesi”nin içeriğinden emin olduktan sonra ekranın sağ alt köşesinde 

bulunan “Next” kutucuğunu tıklayınız. 
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ĠĢlem 5: DanıĢmana Ġlet 

 

 

10.  “Danışmana İlet” başlıklı adımda danışman onayına göndereceğiniz derslerin listesini 

görebilirsiniz. 

Ders seçme işlemini tamamlamak istiyorsanız son adıma geçmek için tekrar ekranın 

sağ alt köşesinde bulunan “Next” kutucuğunu tıklayınız. 

 

 

 

11. Ders seçme işlemini, danışman onayına göndermek üzere tamamlamış 

bulunmaktasınız.   

Derslerin danışman onay durumunu sistemden kontrol edebilirsiniz. 
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Öğrenci Ders Ekle/Bırak AĢamaları 

ĠĢlem 1: Ders Alma 

 

 

 

12.  Ders Ekle/Bırak haftasında onaylanmış derslerinizi bırakabilirsiniz. 

12.1. Bunun için, Öğrenci Bilgi Sistemini ara yüzünü kullanarak menü çubuğundan   “Ders 

Alma” sekmesini tıklayınız. 

12.2. Buradan “Ders Alma” seçeneğine tıklayınız. 

12.3. İlk olarak döneminizin yazdığı bağlantıya tıklayınız. 
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ĠĢlem 2: Ders Ekle/Bırak 

 

 

 

13.1. Açılan sayfada, bırakmak istediğiniz dersin yanındaki kutucuğu işaretleyiniz. 

13.2.  Bırakmak istediğiniz derslere emin olduktan sonra, ekranın sağ alt köşesinde bulunan 

“Next” kutucuğunu tıklayınız. 
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ĠĢlem 3: DanıĢmana Ġlet 

 

 

 

14.  “Danışmana İlet” başlıklı adımda danışman onayına gönderdiğiniz derslerin durum 

listesini görebilirsiniz. 

Ders bırakma işlemini tamamlamak istiyorsanız son adıma geçmek için tekrar ekranın 

sağ alt köşesinde bulunan “Next” kutucuğunu tıklayınız. 

 

 

 

15. Ders bırakma işlemini, danışman onayına göndermek üzere tamamlamış 

bulunmaktasınız.   
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