
Derse Kayıt - Kayıt Yenileme 

1-Derse kayıt işlemi nasıl yapılır?  

Ders seçme ve kayıt yenileme işlerini öğrenciler öğrenci bilgi sistemi 

(https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx) üzerinden yapmak zorundadır. 

 Öğrenci, her yarıyılın başlamasından önce, akademik takvimde belirtilen sürelerde varsa katkı 

payı ve öğrenim ücretini ödedikten sonra,  

 interaktif olarak danışman öğretim elemanının denetiminde alacağı dersleri seçer, 

 Seçmiş olduğu dersleri danışmanına onaylatır.  

2-Ders ekleme-bırakma işlemi nasıl yapılır?  

Öğrenci, almak zorunda olduğu dersler hariç olmak üzere, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-

bırakma haftasında danışmanının onayıyla, aşağıdaki işlemleri yapabilir:  

 Alması zorunlu iken almamış olduğu bir dersi alabilir,  

 Alması zorunlu olan bir ders ile çakışan herhangi bir dersini değiştirebilir,  

3-Bir yarıyılda en fazla kaç AKTS derse kayıt yapılabilir?  

 “Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 12.maddesinde belirtildiği 

üzere ders alma sırasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur: 

a) Öğrenci, en az bulunduğu yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarı tutarında ders almak zorundadır. 

Ancak bulunulan yarıyıldaki derslerden bir kısmı daha önce başarılmış ise söz konusu kredi alt 

sınırı uygulanmaz.  

b) Ağırlıklı genel not ortalaması, 1.80’in altında olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin 

azami kredi miktarı, o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarını geçemez.  

c) Ağırlıklı genel not ortalaması, 1.80 ila 1.99 arasında olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği 

derslerin azami kredi miktarı, o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/5 oranında artırılması 

ile elde edilen kredi miktarını geçemez.  

d) Ağırlıklı genel not ortalaması, 2.00 ve üzerinde olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği 

derslerin azami kredi miktarı ise, o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/3 oranında 

artırılması ile elde edilen kredi miktarını geçemez.  

4-Hangi koşullarda ders tekrarı yapabilirim?  

Bir ders için DC-, DD, FD, FF ve D harf notuna sahip öğrenciler o dersten başarısız sayılır ve dersi 

tekrar ederler.  

5-“DC” li notlarımdan hangi durumda başarılı sayılırım?  

Harfli başarı notu “DC” olan derslerde;  

 Eğer dönem ortalaması (ANO) 2.00 ve üstü ise bu dersten “başarılıdır” ve öğrencinin bu dersi 

tekrar almasına gerek yoktur ancak not yükseltmek amacı ile tekrar alabilir.  

 Eğer dönem ortalaması (ANO) 2.00’nin altında ise dersten “başarısızdır” ve dersi tekrar almak 

zorundadır.  

6-Kayıt yenileme sırasında alttan başarısız olunan derslerin öncelikle mi alınması gerekmektedir?  

Evet, kayıt yenileme sırasında öncelikle alttan başarısız, devamsız ve hiç alınmayan derslerin alınması 

gerekmektedir. Sistem sadece devamsız ve başarısız olduğunuz dersleri otomatik olarak eklemektedir. 

İlk kez alınacak dersleri öğrencinin seçip kendisinin eklemesi gerekmektedir.  
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7-Başarısız olunan seçmeli dersin yerine başka seçmeli ders alınabilir mi?  

Seçmeli dersin başarısızlığı nedeniyle yeniden alma durumuna düşen öğrenci bu dersin yerine başka bir 

seçmeli dersi alabilir. Fakat önceki ders ve çalışmalar için kullanılmış olan haklar yeniden kullanılamaz. 

8-Üst yarıyıllardan ders alınabilir mi?  

Üst yarıyıllardan ders alma ile ilgili “Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği” nin 13. Maddesinde belirtildiği üzere;  

 Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, ancak danışmanın olumlu görüşüyle, üst yarıyıldan ders 

alabilir. Bunun için, öğrencinin; önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve ağırlıklı genel 

not ortalamasının 3.00 ve üstünde olması şarttır. Öğrenci bulunduğu yarıyıldaki dönem 

kredisinin tamamı kadar krediyi sınıfına bakılmaksızın alabilir. Ağırlıklı genel not ortalaması 

3.00 ve üstünde ise bulunulan yarıyılın kredi miktarının 1/3’ü kadar üst yarıyıldan ders alarak 

bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun 

olabilir.  

9-Kayıt yaptığım derslerde değişiklik yapmak istiyorum ne yapmalıyım? 

Danışman sizin yaptığınız kayıtları onayladıktan sonra sizin bir işlem yapmanız mümkün değildir. 

Ancak danışman onayı tarihlerinde danışman tarafından yapılabilir. 

10-Derse kayıt süresi dışında kayıt yapılan derslerde değişiklik yapmak istiyorum ne yapmalıyım?  

Ders ekleme-bırakma tarihlerinde değişiklik yapılabilir.  

11-Bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin izleyen yarıyılda öğrencilik hakkı devam eder mi?  

Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

İzleyen yarıyılda ise kaydını yenilediği taktirde öğrencilik hakları devam eder. Ders kaydı yaptırılmayan 

dönem öğretim süresine dahildir.  

12-Ders devam çizelgesinde ve sınav listesinde isim görünmüyorsa ne yapılmalıdır?  

Bu konuda birçok olasılık olabilir; örneğin ders kayıt yapılmamış olabilir, ilgili dersi bir başka 

programdan alınıyor olabilir.  

 Durumu en kısa zamanda Fakülte/YO/MYO öğrenci işlerine /Bölüm Başkanlığınıza bildirmeniz 

gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


