
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

DERS KAYIT DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR

1-) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Bahar  Döneminde mazeret kayıtları 
yapılmayacaktır. Öğrencilerimizin ilan edilen tarih aralığında ders kayıtlarını 
yapmaları zorunludur.

       Sadece ders kayıt haftasında ders kaydını tamamlayan öğrenciler için bir sonraki hafta 
Ders Ekleme veya Ders Silme işlemi yapılabilecektir.

2-) 2014-2015 Bahar dönemi ders kayıtlarında önce dersler seçilecek sonra 23 Şubat -06 
Mart 2015 tarihleri arasında Katkı Payı / Öğrenim Ücreti ( Harç ) 
ödemesi gereken öğrencilerimiz bu ödemelerini yapacaklardır.

Katkı Payı / Öğrenim Ücreti ( Harç ) ödemesi gereken öğrencilerimiz 06 Mart 2015 
mesai saati bitimine kadar ödemelerini yapmamaları durumunda ders 
seçimleri iptal edilecektir. 

 Öğrencilerimizin http://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.

 “Ders Kayıt Sistemi”ne nasıl girileceği ve nasıl kullanılacağı detaylı olarak  
http://obisis.erciyes.edu.tr/Files/obisis_web_yardim.doc dokümanında açıklanmıştır. 

 İnternet üzerinden yapılan ve danışmanın onayladığı ders kaydı geçerli kabul edilecektir. 
Ayrıca bir evrak düzenlenmesine gerek yoktur. Öğrencinin ve danışmanın tüm yaptığı 
işlemler kaydedilmektedir. 

 Ders kayıt dönemi tarih aralığı dışında ders kaydı yaptırılamayacaktır. (mazeret ders kaydı 
olmayacaktır. Sadece ders ekleme ve silme yapılabilecektir) Öğrencilerin mağdur 
olmamaları için ders kayıt işlemlerini zamanında bitirmeleri gerekmektedir.

 Öğrencilerimizin Katkı Payı / Öğrenim Ücretlerini ödemedikleri takdirde, ders kayıtları 
iptal edilerek  ilgili dönemde hiçbir öğrencilik hakları olmayacaktır.

 Öğrencilerimiz, 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 Halk Bank ATM cihazlarını kullanarak 
yapabilirler. Her durumda da,  öğrencilerimiz işlem sonunda banka ödeme dekontunu 
almayı kesinlikle unutmamalıdır.

 Güz döneminden katkı payı/öğrenim ücreti alacağı olup, iade istemeyen öğrencilerin 
alacaklı miktarı kadar Bahar dönemi katkı payı/öğrenim ücreti miktarından düşürülecek 
kalan miktar tahsil edilecektir.
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2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR  YARIYILI

DERS KAYIT DÖNEMİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

1. DERS KAYIT DÖNEMİ ÖNCESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

Eksik Notların Girişi

2014-2015 Güz  yarıyılı sonu ve/veya bütünleme  sınavlarından ÖBİSİS veritabanına 
işlenmemiş notlar varsa bunlar 2014-2015 Bahar yarıyılı kayıt haftasından önce ÖBİSİS 
veritabanına işlenmelidir. Ders kayıtları 09 Şubat 2015 tarihinde başlayacak okullar için 06 
Şubat 2015 günü henüz bütünlemeleri onaylanmayan derslerin bütünleme onayı ÖBİSİS 
tarafından yapılacaktır. Aksi halde öğrencilerin ortalaması yanlış olabileceğinden öğrenci 
cezalı duruma düşebilecek veya cezalı duruma düşmesi gereken öğrenci fazla ders 
alabilecektir. Bu durumda bir yönetmelik ihlali söz konusu olacaktır. Ayrıca ÖBİSİS, kayıt 
haftasında eksik notu olan öğrencilerin ders kaydına izin vermeyecektir.

2. DERS KAYIT DÖNEMİ SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 İnternet üzerinden yapılan ve danışmanın onayladığı ders kaydı geçerli kabul 
edilecektir. Ayrıca bir evrak düzenlenmesine gerek yoktur. Öğrencinin ve danışmanın 
her yaptığı işlem zaman bazında detaylı olarak kaydedilmektedir. 

 Yabancı Diller Yüksek Okulunda İngilizce hazırlık eğitimi gören öğrenciler de ders 
kayıt döneminde,  Öğrenim Ücretlerini yatıracaklardır. 

 Kayıt yenileme tarihlerinde danışmanların sürekli olarak görev yerlerinde bulunmaları 
gerekmektedir.

3.  MAZERET DERS KAYDI OLMAYACAKTIR. SADECE DERS SİLME VE 
EKLEME YAPILABİLECEKTİR.

4. KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMELERİ

Öğrencilerimiz Katkı Payı/ Öğrenim Ücreti borçlarını Halk Bankası’na 
ödeyeceklerdir. Ödeme, T.C. Kimlik Numarasını kullanarak doğrudan Türkiye’nin her 
yerindeki Halk Bankası Şubelerinden birine başvurulması ile yapılabileceği gibi, Halk Bank 
İnternet Bankacılığı aracılığı ile veya banka kartı kullanmaksızın Halk Bank ATM 
cihazlarından da yapılabilecektir. http://obisis.erciyes.edu.tr öğrenci portalinden gereken 
duyurular yapılacaktır, ancak yine de  okulların çeşitli duyuru imkanlarını  da kullanarak, 
Katkı Payı / Öğrenim Ücreti ödemesi gereken öğrencilerin ders kayıt döneminde borçlarını 
ödemeleri gerektiği, ders kaydı yaptırmış olsalar bile ödeme yapılmaması durumunda bu 
seçtikleri derslerin silineceği ve hiç bir öğrencilik hakkından yararlandırılmayacağının 
duyurulması faydalı olacaktır. 

Güz döneminden katkı payı/öğrenim ücreti alacağı olup, iade istemeyen öğrencilerin 
alacaklı miktarı kadar Bahar dönemi katkı payı/öğrenim ücreti miktarından düşürülecek kalan 
miktar tahsil edilecektir.
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2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

HALK  BANKASI’NIN YAPMASINI İSTEDİĞİMİZ İŞLEMLER

1-) Üniversitemizde 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Bahar  yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 

ekte gönderilen tarihler aralığında yapılacak olup, bu tarihlerde bankanız tarafından Katkı 

Payı/ Öğrenim Ücreti tahsilatı yapılacaktır. 

2-) Katkı Payı / Öğrenim Ücreti tahsilatı tüm Halk Bank şubelerinden, Halk Bank internet 

bankacılığı ve banka kartı gerektirmeden Halk Bank ATM cihazlarından yapılabilmelidir. 
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