
 

 

 

 

 

 

 
 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

 

DERS KAYIT KILAVUZU 

Sevgili Öğrenciler; 

 2022/2023 Güz yarıyılı Ders Kayıtları 26 Eylül – 04 Ekim 2022 tarihleri 

arasında yapılacaktır. Ders Kayıtlarında Mazeret Ders Kayıtları yapılmayacak 

olup, sadece ders seçen öğrenciler için 05-07 Ekim 2022 tarihlerinde Ders 

Ekle/Çıkar yapılacaktır. 

 Lisansüstü Programlarda eğitim yüz yüze yapılacak olup, dersler 03 Ekim 2022 

tarihinde başlayacaktır. 

 Öğrenci Bilgi Sistemi değişmiş olup, YENİ Öğrenci Bilgi sistemine 

obs.kayseri.edu.tr adresinden giriş yapabilirsiniz.  

 Eski girişli öğrenciler aynı öğrenci numarası ve şifre ile giriş yapabilirken yeni 

öğrenciler öğrenci numaraları ve varsa şifreleri ile giriş yapabilirler.  

 Şifresini bilmeyen veya anımsamayan eski/yeni öğrenciler, Şifremi Unuttum 

üzerinden mail adreslerine gönderilecek yeni şifre ile sisteme giriş yapabilirler. 

 Yeni Öğrenci Bilgi Sisteminde ders kayıtları Kayıtlanma menüsünden 

yapılmaktadır. 

 Hangi derslerin seçileceği hususunda enstitü web sayfamızda ilan edilen ders 

programları referans alınmalıdır. Ders seçimi konusunda bilgi/soru gibi 

hususlar için danışmanınızla ve/veya bağlı bulunduğunuz Anabilim Dalı 

Başkanlığı ile görüşebilirsiniz. 

 Öğrencilerin danışmanları Öğrenci Bilgi sisteminde görünmektedir.  

 Normal Öğrenim süresini dolduran öğrenciler, başka bir programda lisans / ön 

lisans kaydı bulunan öğrenciler ve Tezsiz Yüksek lisans proje döneminde olan 

öğrenciler için harçlar çıkmaktadır. 

 İntibak yaptırmak ve/veya ders saydırmak isteyen öğrenciler “KREDİ 

TRANSFERİ VE İNTİBAK FORMUNU” doldurarak bağlı bulundukları Anabilim 

Dalı Başkanlıklarına 04 Ekim 2022 tarihine kadar müracaat etmelidirler. 

 Kayıt Dondurmak isteyen öğrenciler, “Kayıt Dondurma Dilekçesi” ile bağlı 

bulundukları Anabilim Dalı Başkanlıklarına 28 Ekim 2022 tarihine kadar 

müracaat etmelidirler. 
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 Tezsiz Yüksek Lisans programlarına ve UZAKTAN tezsiz programına kayıt 

yaptıran yeni öğrenciler, Enstitü Web Sayfasında bulunan ders programına 

göre 5 (beş) ders seçmelidirler.  

 Bilimsel Hazırlık Programına kayıtlı olan öğrenciler, Enstitü Web Sayfasında 

bulunan ders programına göre veya bağlı bulunduğunuz Anabilim Dalı 

Başkanlığı ve/veya danışmanınızla görüşerek ders kayıt işlemlerini yapabilirler. 

 Tezli Yüksek Lisans Programı Ders Döneminde olan öğrenciler, Enstitü Web 

Sayfasında bulunan ders programına göre veya bağlı bulunduğunuz Anabilim 

Dalı Başkanlığı ve/veya danışmanınızla görüşerek ders kayıt işlemlerini 

yapabilirler. 

 Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Döneminde olan öğrenciler, “Tez 

Çalışması I ve Uzmanlık Alan Dersi I” derslerini seçerek ders kayıt işlemlerini 

yapabilirler. 

 Doktora Programı Ders Döneminde olan öğrenciler, Enstitü Web Sayfasında 

bulunan ders programına göre veya bağlı bulunduğunuz Anabilim Dalı 

Başkanlığı ve/veya danışmanınızla görüşerek ders kayıt işlemlerini yapabilirler. 

 Doktora Programında Ders Dönemini tamamlayıp “Yeterlik Sınavına” girecek 

öğrenciler, sadece “Doktora Yeterlik Sınavı” dersini seçerek ders kayıt 

işlemlerini yapabilirler. 

 Doktora Programında Yeterlik Sınavını başarı ile geçen öğrenciler, sadece 

“Doktora Tez Önerisi” dersini seçerek ders kayıt işlemlerini yapabilirler. 

 Doktora Programı Tez Döneminde olan öğrenciler, “Tez Çalışması I ve 

Uzmanlık Alan Dersi I” derslerini seçerek ders kayıt işlemlerini yapabilirler. 


