
 

DERS KAYIT İŞLEMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

1-Enstitümüze yeni kayıt yaptıran lisansüstü öğrencilerimiz Öğrenci Bilgi Sistemine (OBİSİS) 

https://obisis.erciyes.edu.tr  adresinden giriş yaparak ve ŞİFREMİ BİLMİYORUM butonunu 

tıklayarak TC Kimlik Numaranız, Adınız ve Soyadınızı girerek öğrenci numaranızı öğrenebilir 

ve yeni OBİSİS şifrenizi sistem üzerinden alabilirsiniz. 

2-Öğrencilerimizin ilan edilen ders kayıt haftasında 27 Eylül-05 Ekim tarihleri aralığında ders 

kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. https://obisis.erciyes.edu.tr    https://obisis2.erciyes.edu.tr 

’den ders kayıtları servisini kullanarak dersleri seçmeleri, danışman onayına göndermeleri 

gerekmektedir. “Ders Kayıt Sistemi”ne nasıl girileceği ve nasıl kullanılacağı detaylı 

olarak  https://obisis.erciyes.edu.tr/Files/obisis_web_yardim.doc dokümanında açıklanmıştır. 

3-Ders kayıt dönemi tarih aralığı dışında ders kaydı yaptırılamayacaktır. (mazeret ders kaydı 

olmayacaktır. Sadece ders ekleme ve silme yapılabilecektir) Öğrencilerimizin mağdur 

olmamaları için ders kayıt işlemlerini zamanında bitirmeleri gerekmektedir 

4- Lisansüstü öğrencilerimizin her yarıyıl başında, akademik takvimde ilan edilen tarihler 

arasında ders kaydı yapmaları zorunludur. Öğrencilerimizin ilan edilen ders kayıt haftasında 

27 Eylül-05 Ekim tarihleri aralığında ders kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. 

https://obisis.erciyes.edu.tr ’den ders kayıtları servisini kullanarak dersleri seçmeleri, danışman 

onayına göndermeleri gerekmektedir. Onaya gönderilen ders kayıtları, danışmanca onaylaması 

ile birlikte ders kayıt işlemi gerçekleşmiş olacaktır. İnternet üzerinden yapılan ve danışmanın 

onayladığı ders kaydı geçerli kabul edilecektir. Ayrıca bir evrak düzenlenmesine gerek yoktur. 

Öğrencinin ve danışmanın tüm yaptığı işlemler kaydedilmektedir. 

5- Ders Ekle Sil Haftasında sadece ders kayıt haftasında ders kaydını tamamlayan öğrenciler 6-

8 Ekim 2021 tarihleri aralığında Ders Ekleme veya Ders Silme işlemi yapılabilecektir. Ders 

ekleme işleminin ardından tekrar danışman onayına sunulacaktır. 

6- Öğrencilerimiz, Katkı Payı / Öğrenim Ücretleri ödeme miktarını Öğrenci Bilgi Sistemi 

(OBİSİS) programından görerek ders kayıt haftasında Katkı Payı / Öğrenim Ücretleri 

ödemelerini T.C. Kimlik Numaralarını kullanarak,  Türkiye’nin her yerindeki Halk Bankası 

şubelerinden, Halk Bankası İnternet Bankacılığı veya banka kartı olmaksızın Halkbank ATM 

cihazlarını kullanarak yapabilirler. 30.09.2021 Perşembe Günü 10:00 ‘da başlayacak olup 5 

Ekim 2021 Salı günü bitecektir.  

Her durumda da,  öğrencilerimiz işlem sonunda banka ödeme dekontunu almayı kesinlikle 

unutmamalıdır Öğrencilerimizin Katkı Payı / Öğrenim Ücretlerini ödemedikleri takdirde, ders 

kayıtları iptal edilerek  ilgili dönemde hiçbir öğrencilik hakları olmayacaktır. 

  

7-Kayıtlı bulunan tüm öğrencilerimiz, belirtilen tarihlerde ders alma işlemlerini tamamlayarak 

ilgili yarıyıl için kaydını yenilemekle mükelleftir. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen 

öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz, o yarıyılda derslere ve sınavlara giremez. Bu 

konudaki sorumluluk öğrencilerimize aittir. 
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8- Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler eğitim öğretim başladıktan itibaren bir ay içerisinde 

anabilim dalı başkanlığı üzerinden https://fbe.erciyes.edu.tr/belgeler/Yuksek-Lisans/Erciyes-

Universitesi-Fen-Bilimleri-Enstitusu/110/140 sitemizde  bulunan formu doldurarak enstitü 

müdürlüğüne taleplerini bildirmeleri gerekmektedir. 

9- Ek süre almak isteyen öğrencilerimiz de tez döneminde olmak koşulu ile 

https://fbe.erciyes.edu.tr/belgeler/Yuksek-Lisans/Erciyes-Universitesi-Fen-Bilimleri-

Enstitusu/110/140 sitemizde bulunan “covid 19 ek süre formunu doldurarak başvurmaları 

gerekmektedir. 

10- Bilimsel hazırlık, tezsiz yüksek lisans, yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerimiz 

programlarından ders seçerken  görevlendirilmesi bulunan ve açık olan dersleri seçmelerine 

dikkat etmeleri gerekmektedir. Bir dönemde en az 30 AKTS, en fazla 45 AKTS ders alınabilir. 

11-Bilimsel hazırlık, yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerimiz ders döneminde tez 

danışmanlığı dersi haricinde aynı öğretim üyesinden en fazla 4 ders alabilir. 

12- Yüksek Lisans ve Doktora programı öğrencilerimiz Bilimsel Araştırma Teknikleri ile 

Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren bir ders ile bir “Seminer” dersi ve “Tez 

Danışmanlığı” dersini mutlaka almalıdırlar. Doktora programı öğrencimiz daha önce lisansüstü 

programlarında “bilimsel araştırma ve etik ” ile “araştırma ve yayın etiği” konularını içeren 

bir ders almamışsa bu dersi doktora programında almak zorundadır.  

13-Lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerimiz, başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak 

ve başarmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersin yerine danışmanın görüşü 

doğrultusunda başka bir lisansüstü ders alınabilir. 

14-Tez Döneminde bulunan ve tez önerisi kabul edilen yeni tez dönemine geçen yüksek lisans 

ve doktora programı öğrencilerimiz her ders kayıt döneminde mezun olana kadar “Uzmanlık 

Alan Dersi “ve “Tez Çalışması” dersine kayıt yaptırmak zorundadır. 

15- Ders dönemini başarıyla tamamlayan doktora öğrencilerimizin ders kayıt döneminde 

“Yeterlik sınavına hazırlanıyorum” kutucuğunu işaretlemeli ve tez danışmanlığı dersini  

seçmeleri gerekmektedir. 

16- Doktora Yeterlik sınavından başarılı olan doktora öğrencilerimizin ders kayıt döneminde 

“Tez Öneri savunma sınavına hazırlanıyorum” kutucuğunu işaretlemeli ve “tez 

danışmanlığı” dersini  seçmeleri gerekmektedir. 
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