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2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 20.09.2021 (08:30) – 24.09.2021 (23:59) tarihleri arasında 

internet ortamında yapılacaktır. Kayıt yenileme işlemleri için öğrencilerimizin aşağıdaki işlem sırasını takip etmelerileri 

gerekmektedir: 

1- Öğrenci, 24.09.2021 (23:59) tarihine kadar http://obs.aku.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx adresinden; Kullanıcı Adı 

ve Şifresini kullanarak sisteme giriş yapacaktır. İlk defa sisteme girecek öğrenciler için Kullanıcı Adı: öğrenci numarası; 

Şifre:  T.C. kimlik numarasının ilk beş hanesidir.  

2- Ders seçme işlemlerini gerçekleştirmeden önce Anabilim dalınıza ait zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili müfredat 

görünümünü https://sosbil.aku.edu.tr/anabilim-anasanat-dali-program-mufredatlari/ linkinden inceleyiniz. 

3- İnternet ortamında ders kaydını tamamlayan öğrencilerimiz, ders kayıtlarını kesinleştirmeleri gerekmektedir.  

4- Ders kaydı kesinleştirilen öğrencilerin danışman onayları danışmanları tarafından yapılacaktır. (Yeni kayıt olan ve 

danışmanları henüz atanmayan öğrencilerin onayları Anabilim Dalı başkanlıklarınca yapılacaktır). Öğrencilerin kayıt 

yenileme tarihlerinde ayrıca gelmelerine gerek yoktur. Diğer taraftan danışman ve/veya Anabilim Dalı Başkanlığı 

ile görüşülmesi onayda bir aksaklık yaşanmaması açısından önem taşımaktadır. 

5- Katkı payı yatıracak öğrenci (Tezli Yüksek Lisans programları için 4. yarıyıl ve üzeri; Doktora/Sanatta Yeterlik 

programları için 8.yarıyıl ve üzeri), VakıfBank'ın herhangi bir şubesinden öğrenci numarasıyla katkı payını yatırıp bu 

işlem karşılığında alınan dekont veya sureti istendiğinde teslim etmek üzere saklayacaktır. 

6- Öğrenci, sisteme giriş yaptıktan sonra, sayfasındaki menünün sol kısmında Ders ve Dönem İşlemleri bölümünden 

Ders Kayıt butonuna tıklayarak ders seçme işlemini gerçekleştirecektir.  

7- Derslerini başarılı bir şekilde tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrenciler  

(Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları) “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Tez Çalışması" derslerini 

seçeceklerdir. 

8- Birinci yarıyıla yeni başlayan yeni kayıt öğrenciler ders kayıtlarında; diğer derslerine ek olarak “Uzmanlık Alan 

Dersi” ve “Tez Hazırlık Çalışması” derslerini seçeceklerdir. 

9- Eğitim Programları ve Öğretim (Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans), İşletme Yönetimi (II. Öğretim Tezsiz 

Yüksek Lisans), Turizm Rehberliği (II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans), Mali Hukuk (II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans) 

Program ücretleri AKTS başı 50,00 TL'dir. Yarıyıllarda ders seçimlerinde dönemlik AKTS 45 olup,  ücret 

45x50,00=2,250,00 TL tahakkuk eder. Öğrencinin alttan kalan dersi varsa ödeyeceği harç ücreti değişecektir. İlk önce ders 

seçimi yapıp daha sonra sistemde üzerine tahakkuk eden harç ücretini VakıfBank'ın herhangi bir şubesinden Öğrenci 

Numarasıyla katkı payını yatırıp bu işlem karşılığında alınan dekont veya sureti kayıt esnasında kullanmak üzere 

saklayacaktır. Örneğin bahar/güz döneminde kayıt yaptırıp dönem projesinden ve/veya başka herhangi bir dersten başarısız 

olan öğrenciler güz/bahar döneminde de AKTS sınırını aşmamak ve ilgili derslere ilişkin AKTS başına düşen ücreti 

ödemek kaydı ile ilgili dersleri de diğer derslere ek olarak alabileceklerdir. 

10- Tüm derslerini başarılı bir şekilde tamamlayıp sadece dönem projesi dersi kalan öğrenciler (Tezsiz Yüksek lisans 

programları için) “Dönem Projesi” ve “Yönlendirilmiş Çalışma (Danışmanlık)” derslerini alacaklar/seçecekler ve ilgili 

derslerin AKTS başına düşen ücreti ödeyeceklerdir. 

11- 2021-2022 akademik yılı güz dönemi dersleri 27 Eylül 2021 tarihinde başlayacaktır. 

12- Üniversitemiz tarafından 2021-2022 akademik yılı bahar dönemi eğitim-öğretim sürecine ilişkin alınan kararlar 

için tıklayınız. 
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