
 

 

 

 

 

LİSANSÜSTÜ  

SIKÇA SORULAN SORULAR 

Öğrenci Otomasyon Sistemine Nasıl Giriş Yapılır? 

 Web sitemizin ana sayfasına giriş yaparak bilişim hizmetleri bölümünden ÖBS Otomasyon Sistemi için T.C. Kimlik 

Numaranızı girerek kullanıcı adınız sistem üzerinden alınmaktadır.  

 

 Sonrasında “ÖBS Giriş” sekmesini tıklayarak Kullanıcı Adınız ve Şifre olarak da T.C. Kimlik Numaranızı kullanarak 

sisteme girilmektedir.  

Kesin Kayıt Nasıl Yapılır? 

 Lisansüstü programlara girmeye hak kazanan adaylar Üniversite tarafından istenen belgeler ile Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığınca oluşturulan kayıt bürolarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Ancak belgelenebilir mazereti 
olan aday, kaydını kanuni temsilcisi veya belirleyeceği vekili aracılığı ile yaptırabilir. 
 

 Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar 
herhangi bir hak iddia edemezler. 
 

 Öğrenim ücretini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz. 

Kayıt Yenileme Nasıl Yapılır? 

 Öğrenciler akademik takvimde belirlenen tarihlerde otomasyon programında o yarıyıl için alacakları  dersleri seçerek, 

danışmalarına otomasyon sistemi üzerinden onaylatmak suretiyle derslere yazılırlar.  

 

 Ders almalar öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılmaktadır. Ders Alma Dilekçesi Öğrenci İşlerine teslim edilmez.  

 

 Kayıt yenileme işleminin tamamlanabilmesi için program ücretinin veya ders ücretinin ödenmiş olması zorunludur.  

 

 Yüksek lisans ve doktora programlarının tez ve dönem projesi dersi aşamasındaki öğrencilerinin her yarıyıl tez ve 

dönem projesi dersine kayıt yaptırmaları zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt yenileme 

işlemi yapılmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ders Ekleme/Bırakma İşlemleri Nasıl Yapılır? 

 Her yarıyılın birinci ve ikinci haftası ekleme-bırakma haftasıdır. Öğrenciler bu süre içinde  yazıldıkları derslerden bir 

kısmını bırakabilir, yenilerini ekleyebilir.  

 

 Ders ekleme-bırakma öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılacaktır. Ders ekleme-bırakma dilekçesi Öğrenci İşlerine 

teslim edilmez.  

 

Bilimsel Hazırlık Derslerini Kim Alır? 

 Bilimsel hazırlık programında yer alacak dersler ana bilim dalı başkanlığının önerisi üzerine ilgili enstitü kurulu 
tarafından belirlenir.  
 

 Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adayların eksikliklerini 
gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanır. 
 

 Bilimsel Hazırlık dersleri Başarılı/Başarısız diye değerlendirilir. Öğrenci transkriptinde ortalamaya etkisi yoktur.  

Bilimsel Hazırlık Dersi Alınırken Lisansüstü Kredili Derslerden Ders Alınabilir mi? 

 Bilimsel hazırlık programında; lisansüstü programlardan dersler seçilebilir.  
 

 Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu lisansüstü dersler ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli 
görülen derslerin yerine geçemez.  
 

 Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci bilimsel hazırlık derslerinin yanında ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının 
önerisi ve ilgili yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. 

Bilimsel Hazırlık Eğitiminde Geçirilecek Süre Ne Kadardır? 

 Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır.  
 

 İki yarıyıl içinde derslerin tamamından başarılı olamayan öğrenci, ilgili yarıyıla ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu 
ile lisansüstü programa devam etmek için kayıt yaptırabilir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Özel Öğrenci Kimdir? 

 Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup, daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir lisansüstü 
programından ilişiği kesilmemiş olan ve belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı 
başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul 
edilebilir.  
 

 Özel öğrencilerde ALES puanı aranmaz.  
 

 Özel öğrencilerden Yabancı Dil Belgesi aranmaz. 
 

Özel Öğrenci Statüsünde Ders Alanlar Öğrencilik Haklarından Yararlanabilir mi? 

 Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.  
 

 Öğrenci belgesi alamaz. 
 

 Askerlik işlemleri yapılmaz. 

Özel Öğrenciler Ne Kadar Ders Alabilir ve Muaf Tutulacakları Ders Sayısı Nedir? 

 Özel öğrencilerin alacakları veya muaf tutulacakları toplam ders sayısı lisansüstü programındaki derslerin yüzde 
50’sini aşamaz.  
 

 Özel öğrenci statüsünde alınmış ve başarılı olunmuş derslerin son iki akademik yıl içinde alınmış olmaları zorunludur. 

Yatay Geçiş Kimler Yapabilir, Kriterleri Nelerdir? 

 Üniversitedeki bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel 
hazırlık hariç en az, bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla 
başvurabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Akademik Danışman Kimdir, Ne Zaman İlan Edilir? 

 Üniversitemize kayıtlı öğrenciye birinci yarıyıldan itibaren her yarıyıl ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve ilgili 

enstitü yönetim kurulu onayı ile ders danışmanı tayin edilir. 

 

 Danışman, öğrencinin seçmiş olduğu dersleri inceleyen, programı ile uygunluğunu kontrol eden, ders ekleme, ders 

bırakma işlemlerini onaylayan, akademik konular ile ilgili rehberlik yapan öğretim elemanıdır.  

Öğrenci Kimlik Kartı Nasıl Alınır, Nerelerde Kullanılır, Kaybedilirse Ne Yapılır? 

 Üniversiteye kesin kayıt yaptıran, yatay geçiş ya da program içi geçiş yaptıran öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı  tarafından Üniversitemize girişlerde  ve Üniversitemiz öğrencilerine sağlanan bütün kolaylıklardan faydalanmak 

üzere  fotoğraflı öğrenci kartı verilir.  

 

 Kaybedildiği takdirde, gazeteye ilan verilir ve ilan ile birlikte yenisini çıkartmak için Sütlüce Yerleşkesinde bulunan 

lisansüstü öğrenci işleri bürosuna başvurulur.   

Seyahat Kartı Nedir, Nerede Kullanılır, Nasıl Alınır? 

 İstanbul sınırları içinde Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu taşıma araçlarında kullanılan indirimli ulaşım  kartıdır. 

 Lisansüstü öğrencilerimiz öğrenci belgesi alarak bizzat pasolarını kendileri alacaklardır.  

 Ücret öğrenci karta dolum yaptıktan sonra, karttan otomatik olarak düşülecektir. 

Öğrenci Belgesi Nedir, Nerede Kullanılır, Nasıl Alınır? 

 Herhangi bir kuruma verilmek üzere Üniversitemize kayıtlı öğrencilerin, öğrenci olduklarını gösteren belgedir.  

 Öğrenciler, bir dönemde 5 defayı geçmemek üzere dilekçe ya da Öğrenci İşleri Otomasyon programında belge talep 

formunu doldurarak en geç 3 gün içinde alabilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Transkript Nedir, Nasıl Alınır, Nerede Kullanılır? 

 Öğrencinin o ana kadar kaydolup, not aldığı tüm derslerin son başarı durumlarını, genel not ortalamalarını gösteren 

not durum belgesidir.  

 Bir yarıyılda 5 defayı geçmemek üzere dilekçe ya da Öğrenci İşleri Otomasyon programında belge talep formunu 

doldurarak en geç 3 gün içinde alabilirler. 

Askerlik Sevk Tehir İşlemleri Hangi Durumlarda Yapılır? 

 Üniversitemize kaydolan öğrencilerin askerlik tecil işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan sevk 

tehir belgesi ile yapılmaktadır.  

 Bakaya durumunda olan öğrencilere askerlik sevk tehir işlemi yapılmaz. Bakaya durumu çözüldükten sonra tekrardan 

askerlik durum belgesi öğrenci işlerine ibraz edilir. Duruma göre sevk tehir işlemi öğrenci işleri tarafından yapılır.  

Askerlik Sevk Tehir İptali İşlemleri Hangi Durumlarda Yapılır? 

 Üniversitemizde okuyan öğrencilerin kendi talepleri doğrultusunda yapılır. 

 

 Mezun olan öğrencinin tecil iptal işlemi yapılır.  

 

 Kaydı silinen öğrencinin tecil iptal işlemi yapılır.  

Öğrenci Bilgilerinin Güncellenmesi Nasıl Yapılır? 

 Öğrencilerimiz iletişim bilgilerinde değişiklik olmuşsa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bizzat dilekçe vererek ya da 

öğrenci otomasyon programına giriş yaparak bilgilerinde güncelleme yapabilirler.  

Devam Zorunluluğu Var mıdır, Süresi Nedir? 

 Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için, teorik derslerin yüzde 70’ine, uygulamaların ise yüzde 80’ine devam etmiş 
olmaları gerekir.  
 

 Devam konusu, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından izlenir ve denetlenir.  
 

 Her öğretim elemanı, yarıyıl sonunda devam şartını yerine getirmemiş öğrencileri Öğrenci Bilgi Sistemine İşler.  
 

 Devam şartı yerine getirilmemiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam koşulu aranır. 


