
OBS DERS KAYIT KILAVUZU

Bu kılavuzun tamamını okumadan
ders kayıt işlemlerine başlamayınız!



Giriş Ekranı

1. Giriş ekranından
8 haneli öğrenci numaranız
ve geçici şifreniz ile giriş 
yapınız.

Not: Geçici şifre ile ilgili 
bilgilendirme için bir sonraki 
sayfaya bakınız.
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Geçici Şifre
1. Geçici şifreniz T.C. Kimlik Kartınızın seri numarasıdır.

T.C. Kimlik Kartı çıkarmayan öğrenciler için T.C. Nüfus 
Cüzdanınızın seri numarasıdır.

Not: Nüfus Cüzdanı seri numarasını girerken araya boşluk
veya ‘-’ karakteri eklenmemelidir. 

Örneğin, sağ üstteki kimlik kartı için geçici şifre A12Z34567’dir.
Sağdaki turuncu nüfus cüzdanı için geçici şifre A08988871’dir.
Sağdaki mavi nüfus cüzdanı için geçici şifre Y07113223’tür.

2. Ayrıca, geçici şifrenizi Giriş Ekranında Şifremi unuttum
seçeneğine tıkladıktan sonra istenen bilgileri girerek 
oluşturabilirsiniz.

İletişim: obsderskayit@yildiz.edu.tr
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Şifre Değiştirme Ekranı

1. Giriş yaptığınızda otomatik olarak 

şifre değiştirmeniz istenecektir.

2. Daha sonra şifre değiştirmek için ise 

Kullanıcı İşlemleri menüsünden 

Şifre Değiştir seçeneğine tıklayınız.
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Ana sayfa

1. Ana sayfaya girdiğinizde 

gördüğünüz ilk uyarı

bir önceki döneme aittir.

2. Onaylanan derslerle ilgili 

bilgilendirmenin yapıldığı 

bu alanda yıl ve dönem 

bilgisini mutlaka kontrol 

ediniz.
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Müfredat Durumu Seçeneği

1. Müfredat durumunuzu kontrol etmek için 
Ders ve Dönem İşlemleri menüsünde 
Müfredat Durumu seçeneğine tıklayınız.
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1. Açılan sayfada
her dönemden 
sorumlu olduğunuz,
başarılı geçtiğiniz (   ),
şartlı geçtiğiniz (   )
ve başarısız olduğunuz (   )
dersleri görebilirsiniz.

Müfredat Durumu
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Alınmamış 
Sorumlu Ders

Şartlı Geçilmiş 
Ders

Başarılı 
Geçilmiş Ders

Başarısız 
Olunan Ders



Ders Kayıt Seçeneği

1. Ders kayıt işlemlerini 
gerçekleştirebilmeniz için
Ders ve Dönem İşlemleri menüsünden 
Ders Kayıt seçeneğine tıklayınız.
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1. Ek işlemler 

menüsünden 

öğrenci ders 

programı, bölüm 
ders programı ve 

diğer bilgilere 

hızlıca ulaşabilirsiniz.

Ders Kayıt Ekranı
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Ders Kayıt Ekranı

1. Harç bilgileri (1)’de 
görülmektedir. 
(Not: Harç borcu olan 
öğrenciler ders kaydı 
yapamayacaklardır.)

2. Eklemek istediğiniz ders 
farklı sınıfta veya 
dönemdeyse (2)’den 
ilgili seçimi yapabilirsiniz.

3. Derslerin yanındaki              
butonuna 

bastığınızda ders 
grupları görünecektir.
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Ders Kayıt Ekranı

1. Dersin farklı 
grupları var ise 
bu ekranda 
görülecektir.

2. Ek işlemler  
menüsünden 
ders programı 
ve saatleri gibi 
diğer bilgiler 
görülebilmektedir.
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1. Aynı seçmeli gruptaki 
dersler şekildeki gibi 
görülebilmektedir. 

2. Kontenjan göster        
butonuna tıklayarak 
derslerin kontenjanını 
görebilirsiniz.

3. Seçmek istediğiniz 
dersin yanındaki         

butonuna 
bastığınızda ilgili dersi 
ekleyebilirsiniz.

4. Not: Bu ekran 
üzerinden eklediğiniz 
derslere kayıt işleminiz 
onaylama işlemi 
gerçekleşene kadar 
tamamlanmayacaktır.

Ders Kayıt Ekranı
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1. Ders grup 
görüntüleme 
ekranından ders 
kodunun/adının 
tamamını veya bir 
kısmını yazarak ilgili 
filtreleme işlemini 
Ara/Bul                                 
butonuna basarak 
gerçekleştirebilirsiniz.

Ders Kayıt Ekranı
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1. Ders kayıt ekranında turuncu ile 
gösterilen seçmeli derslerin kodlarının 
yanında köşeli parantez içerisinde sayılar 
bulunmaktadır (örn: [1-2]).

2. Bunlardan ilki (örn: [1-2]) ilgili seçmeli 
ders grubundan ilgili döneme tanımlı 
ders sayısını göstermektedir.

3. Bunlardan ikincisi (örn: [1-2]) mezun 
oluncaya kadar ilgili seçmeli ders 
grubundan alınması gereken toplam 
ders sayısını göstermektedir.

4. Örneğin, resimde gösterilen öğrencinin 
3. sınıf güz döneminde Sosyal Seçmeli 3 
grubundan 1 adet; mezun oluncaya 
kadar ise Sosyal Seçmeli 3 grubundan 
toplamda 2 adet ders alması 
gerekmektedir. 

Ders Kayıt Ekranı
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1. Seçtiğiniz sınıf ve 
dönemde hangi derslere 
kayıt yaptıracağınız bilgisi 
(kayıtlı) son sütunda 
gösterilmektedir. 
(Not: Bu ekranda kayıtlı 
olarak gösterilen derslere 
kayıt işleminiz onaylama 
işlemi gerçekleşene kadar 
tamamlanmayacaktır.)

2. Seçmeli dersler için ilgili 
seçmeli havuzundan 
hangi dersi seçtiğiniz bilgisi 
parantez içinde 
yazmaktadır.

3. Ayrıca Seçilen Dersler 
Kısmında ilgili dönemde 
seçtiğiniz dersler 
görülmektedir.

Ders Kayıt Ekranı
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Ders Kayıt Ekranı

1. Silmek istediğiniz ders 
için en soldaki      

butonuna basınız.

2. Butona bastığınızda 
onay ekranı 
gelmektedir.

3. Evet butonuna 
basarak ders silme 
işlemini onaylayabilir 
veya Hayır butonuna 
basarak işlemi iptal 
edebilirsiniz.
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Ders Kayıt Ekranı
1. Derslere kayıt işleminizi 

gerçekleştirmek için ilk olarak 

Kontrol Et işleminin ve ardından 

Kesinleştir/Onayla işleminin 

gerçekleştirilmesi gereklidir.

2. Hazırladığınız ders programının 

kontrolü için                               

butonuna basınız.

3. Bu işlem ders kontenjanları, 

derslere ait ön koşulları, ders 

saati çakışmaları gibi kontrolleri 

yaparak hazırlanan programın 

uygunluğunu denetler.
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Ders Kayıt Ekranı

1. Seçmeli ders havuzundan yeterli sayıda ders 
almamanız durumunda, kontrol işleminde 
sistem bir uyarı vermektedir.

2. Bu uyarı dersleri onaylayarak ders kaydınızı 
tamamlamanıza engel değildir.

3. Ancak bu uyarıya rağmen ders kayıt işlemini 
tamamlamanız halinde Bağımsız Ders Ekle/Sil 
zamanına kadar ders programınızda 
değişiklik yapmanız mümkün değildir.
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1. Derslerinizi seçtikten 
sonra kontrol et 
butonuna bastıktan 
sonra sağdaki ekran 
görülmektedir.

2. Bu ekranda 
Toplam Kredi bilgisi 
bulunmaktadır. 
(AGNO’su 3.00 ve üzeri 
öğrenciler toplam 28 
kredilik ders alabilirler.)

3. Kesinleştir/Onayla  
butonuna basılmadığı 
sürece dersleriniz 
eklenmeyecek ve ders 
kontenjanına dahil 
edilmeyecektir.

Ders Kayıt Ekranı
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1. Kesinleştir/Onayla    butonuna basarak ders programınızı 
kesinleştirerek ders kayıtlarınızı tamamlayabilirsiniz.

(Not: Kesinleştir/Onayla işlemi bir kere gerçekleştirildikten 
sonra Bağımsız Ders Ekle/Sil zamanına kadar herhangi 
bir ders ekleme/silme işlemi kesinlikle yapılamaz!)

2. Herhangi bir problem yoksa sistem onay mesajı 
göstererek ders kayıt işleminizi tamamlayacaktır.

3. Problem olması durumunda ise sistem
ilgili hata mesajını gösterir.

4. Hata mesajının alınması durumunda
ders kayıt işleminiz tamamlanmamıştır.
İlgili hatayı düzelterek kontrol ve onay işlemlerini 
tekrarlamanız gereklidir.

Ders Kayıt Ekranı
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1. Çift Anadal Programı (ÇAP) öğrencileri OBS 
ekranının sağ üst köşesindeki kullanıcı 
bilgilerine tıklayarak açılan menüden

Geçiş Yap seçeneğini seçerek Anadalı ve 
Çift Anadalı arasında geçiş yapabilirler.

2. ÇAP öğrencilerimiz her iki programı için 
ayrı ayrı müfredat bilgilerini görüntüleyebilirler.

3. ÇAP öğrencilerimizin her iki programı için 
ayrı ayrı ders kaydı işlemi gerçekleştirmeleri 
gereklidir.

ÇAP Öğrencilerinin Ders Kaydı
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