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1. MALİ İŞLER  

       

 

      Kayıtlar sırasında burslu olsun ya da olmasın tüm öğrencilerimizin öncelikle Mali İşler 

Bölümü’nden onay almaları gerekmektedir. Bu işlem için Mali İşler ofisine (Rektörlük 3. 

Kat) başvurmalı ve elektronik sistemde işleminizin yapılmasını sağlamalısınız. 

 

2. DERS KAYITLARI 

 

     Mali onayın alınmasından sonra ders seçimi aşamasına gelinir. Ders seçimi yapılırken her 

aşamada danışmanlarınızdan yardım alabilirsiniz. Ancak bu noktada danışmanlarınızın ve 

sizlerin dikkat edeceği hususları kısaca sıralayabiliriz: 

 

(i) Hazırlıktan Bölüme Yeni Geçen Öğrenciler: Birinci sınıfın birinci 

dönemindeki öğrenciler öncelikle danışmanlarıyla irtibata geçerler. 

Danışmanlar yeni gelen öğrencileri o dönem alacakları dersler hakkında 

bilgilendirir. ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ (OBS) tüm öğrencilerimizin akademik 

bilgilerini içerir. Ders seçimleri de bu sistem üzerinden gerçekleştirilir.  

 OBS’ye giriş obs.yeditepe.edu.tr adresinden gerçekleştirilir. 

 

Akademik programınıza başlarken Öğrenci Bilgi Sistemi Kullanıcı Adı ve 

Şifreniz üniversitemize ilk kayıt olurken vermiş olduğunuz e-posta adresinize 

gönderilmektedir.  
   

 (OBS) sayfasına giriş yaparlar. İnternet üzerinden nasıl ders kayıt başvurusu 

yapacağını bilmeyen öğrencilerimiz, ilgili sayfada yer alan kullanım kılavuzundan 

yararlanabilirler. Danışmanların OBS’de verecekleri onayla beraber ders kayıt 

işlemlerini tamamlamış olurlar. 

 

(ii) Transkript: Öncelikle OBS’de  Fakülte Sekreterliği’nden almış olduğunuz 

kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak transkriptinize ulaşınız. Transkript daha önce 

almış olduğunuz tüm dersleri ve notları gösteren belgedir. Son dönem not 

ortalamanızı (GPA) ve genel not ortalamanızı (CGPA) da transkriptinizden 

öğrenebilirsiniz. 

 

(iii) Ders Tekrarı : Ders seçimi yapılırken daha önce başarısız olunan dersler  

(iv) (“FF” ve “FA”  notu  alınmış olan dersler) ile geri çekilen derslerin  

(W notu alınmış olan dersler ) verildikleri ilk dönemde alınması zorunludur. 

Başarısız olunan ya da daha önce çekilinen dersin tekrarında dersten çekilmek söz 

konusu olamaz. Ayrıca, alt dönemlerden daha önce alınmamış derslerin seçilmesi 

ZORUNLUDUR. Bir ders tekrar edildiği zaman daha yüksek ya da düşük 

olmasına bakılmaksızın en son alınan not geçerli olur.  

Ayrıca FA notu almış öğrenciler dersin Final, Bütünleme, Tek ders sınavına 

giremez ve ek sınav hakkını kullanamaz. 
 

(v)        Ders Tekrarının Transkripte İşlenmesi: Başarısız olduğunuz  notunu 

yükseltmek için tekrar aldığınız ya da seçmeli olarak alıp daha sonra 

değiştirdiğiniz derslerin notları transkriptinize (R) olarak işlenir. Örneğin; buradaki 

(R) ibaresi dersin ikinci kez alındığını ifade eder. Tekrar ettiğiniz derslerin 
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notlarında (R) ibaresi olduğundan emin olunuz. Ayrıca, ilk kez aldığınız bir dersin 

notunda (R) ibaresi var ise düzeltilmesi için danışmanınıza başvurunuz. 

 

 

a. Ders Sayısı: Her dönemin ders sayısı ilgili bölümün ders programından takip 

edilebilir. 

 

(vi) Derslerin Çakışması: Ders seçimi yapılırken, almak istediğiniz derslerin saatlerinin 

çakışmaması gerekmektedir. Eğer çakışma söz konusuysa danışman öğrencisini uyarır ve 

çakışan derslerin düzeltilmesini ister. Öğrenciler, seçilen derslerin saatlerinin çakışıp 

çakışmadıklarını OBS hesabında görebilirler. 

 

(vii) Seçmeli Dersler: Akademik programda seçmeli dersler Area Elective ( Bölüm-içi 

Seçmeli Ders), Faculty Elective (Fakülte Seçmeli) ve Free Elective (Bölüm dışından 

serbest olarak alınan seçmeli dersler) olmak üzere üçe ayrılırlar. 

 

Bölüm dışından alınan seçimlik derslerle ilgili olarak öğrenciler, danışmanlarına 

başvurabileceği gibi kendileri araştırma yapabilirler ve gerekiyorsa almak istedikleri 

dersin öğretim elemanıyla görüşebilirler. Bazı derslere olan talebin yüksek olması veya o 

bölümün öğrencilerine sınırlı bir kontenjan ayırmış olması derse kayıt olmanıza engel 

olabilir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için öğrencilerimize kayıt haftasından önce 

almak istedikleri dersler konusunda araştırma yapmalarını tavsiye ederiz. Bu konuda 

öğrencilerimiz danışmanlarına sorarak ya da doğrudan e-dönüşüm hesabında bulunan 

“Ders Programları” başlığı altında yer alan kontenjanlara bakarak bir ölçüde bilgi 

edinebilirler. 

 

Bölüm dışından alınan seçmeli derslerde öğrencilerimize ayrılan kontenjanlar,  

OBS’den görülmemektedir. Dersin boş kontenjanı olduğu halde “alt birim kotası yoktur 

ya da dolmuştur” gerekçesiyle başvurunuz geri çevrilmişse, bölümümüze kontenjan 

ayrılmadığını ya da ayrılan kontenjanın dolduğunu anlayabiliriz.  

 

Almak istediğiniz bölüm dışı dersi almanızda bir sakınca olmadığı halde e-dönüşümün 

“Ders Kayıt Başvuruları” bölümünde bu dersi göremeyebilirsiniz. Bu durumda almak 

istediğiniz dersin kodunun bölüm tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu işlem için 

dersin tam adı ve kodu ile birlikte danışmanınıza başvurunuz. 

 

(viii) Ön Koşul Dersleri: Müfredatta yer alan bazı dersler birbirinin devamı 

niteliğindedir. Bundan dolayı bir derse, o dersin temelini oluşturan ön-koşul dersi 

başarıyla tamamlanmadan kayıt yapılamaz. Önkoşul ile ilgili sorun yaşayan farklı bölüm 

öğrencileri ilgili Bölüm Başkanlığına başvurabilirler. 

 

(ix)        Ders Kaydının Tamamlanması: Yukarıda özetlediğimiz kurallar çerçevesinde 

belirlediğiniz dersleri OBS’den seçerek kayıt haftası içinde danışmanınıza gönderip ders 

kayıt başvurusu yapabilirsiniz. Danışmanınızın onayından sonra kaydınız 

tamamlanacaktır. 

 

Kayıt haftasındaki yoğunluktan kaynaklanan sebeplerden dolayı (ders kotasının dolması, 

vb. ) her gönderdiğiniz ders kabul olmayabilir. Bu sebeple danışmana gönderdiğiniz 

derslerin kabul olup olmadığını da kontrol etmelisiniz. Eğer seçtiğiniz dersler OBS 
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hesabınızda “Kayıtlı Dersler Listeniz” yerine “Saklı Dersler “ ya da “Geri Çevrilenler” 

başlığı altında görünüyorsa, o derse kayıt olamamışsınız demektir. 

 

3. EKLEME-BIRAKMA (ADD-DROP) VE DERSTEN ÇEKİLME 

(WITHDRAWAL):  
Kayıt haftasınıtakip eden hafta öğrenciler derslere devam etmeye başlarlar. Bu arada kayıt 

oldukları ve hatta olmadıkları dersler hakkında bilgi edinirler. Danışmanlar ise kayıtlar 

sırasında yapılan hataları tespit etme ve öğrencileri uyarma fırsatı bulurlar. Kayıtlardan bir 

hafta sonra ekleme-bırakma başvuruları başlar. Bu hafta içerisinde seçilen dersler listesine 

son şekli verilir. Bu hafta içinde öğrenciler kayıt haftasında kayıt oldukları dersleri 

değiştirebilir, isterlerse bırakabilir ya da o dersin başka bir şubesini (section) seçebilirler. 

Bu değişiklikleri yaparken daha evvel saydığımız ders seçme kriterlerine yine uymak 

zorundadırlar. 

 

Ders ekleme ve bırakma başvuruları : 18 – 20 Eylül 2017 

Dersten çekilme (W) : 17 Ekim 2017  Saat: 17:00 

Öğrenciler 2017-2018 yılı akademik takvimini üniversitemiz web sitesinden takip 

edebilirler. 

 

4. DANIŞMANLAR: 

 

(i) Kayıt ve ekleme-bırakma günlerinde danışmanlar 09:00-17:00 saatleri arasında 

odalarında öğrencilerden gelen soru ve başvuruları yanıtlarlar. Bu soru cevap 

sürecini, öğrenci okula gelip danışmanı ile yüz yüze görüşerek ve OBS hesabında 

bulunan “Mesajlaşma” kısmından danışmanı ile yazışarak sürdürebilir.  

(ii) Danışmanlar öğrencilerin ders kayıtlarını kontrol edip, onaylarını verirler. Hatalı 

başvuruları geri çevirirler. Hatalı ders kayıtlarını, ekleme-bırakma dönemi 

öncesinde tespit ederler. Bu hataların ekleme-bırakma döneminde düzeltilmesi için 

öğrencileri uyarırlar. Bu dönemde de hatalarını düzeltmeyen öğrencilerin 

kayıtlarını ekleme-bırakma dönemi sonrasındaki ilk Pazartesi tekrar kontrol 

ederek, hatalı uygulamaları Bölüm Başkanlığı’na bildirirler. 

(iii) Hatalı Kayıtlar: Ekleme-Bırakma haftası sonrasında kayıtlar Bölüm Başkanlığı 

tarafından da kontrol edilmektedir. Hatalı kayıtlar tespit edilmesi durumunda ilgili 

öğrenci ve danışman uyarılır. Hatalı kayıtların olduğu gibi kalması söz konusu 

değildir, tespit edildiği anda kural ve yönetmeliklere uygun olarak düzeltilirler. Bu 

konuda öğrencilerin daha sonraki süreçte ders programları açısından bir sorun 

yaşamamaları için kural ve yönetmeliklere uymaları önemlidir. 

(iv) Tüm öğrencilerimizin ders raporlarını ve transkriptlerini (Kayıtlı dersler ve repeat 

sorunlarını) kontrol etmeleri zorunludur. Bu konuda sorumluluk öğrenciye aittir. 

 

5. DERSE DEVAM 

(i) Derslerin başladığı ilk gün itibaryla yoklama alınmaya başlanır. 

(ii) MADDE 24 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları programın her dersine, uygulama ve 

laboratuvar çalışmasına, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli 

gördüğü sınav ve akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. 

(2) Öğrencinin dersin tamamına devamı gerekir. Ancak derslerin %20’sini aşmayan ve 

haklı bir nedene dayanan devamsızlık kabul edilebilir. 

(3) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. 
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(iii) Bir öğrencinin başka bir öğrenci yerine imza atması disiplin cezası gerektiren bir 

suçtur. Bu nedenle böyle bir durumun ortaya çıkması halinde öğrenci hakkında disiplin 

soruşturması başlatılır. 

(iv) Öğrencilerimiz devam durumlarını OBS’de sırasıyla Akademik Bilgilerim, Ticari 

Bilimler Fakültesi, 2017 Güz, Derslerim ve Devamsızlık butonlarından takip edebilirler. 

 

DİKKAT! 
 

6. 2015 GÜZ DÖNEMİ İTİBARİYLE FAKÜLTEMİZİN BÖLÜMLERİNDEKİ 

DERSLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR:  

 

ULUSLARARASI FİNANS 

Eski ders ATD121 yerine AFN101 (Management and International Finance), 

Eski ders AFN212 yerine AFN202 (Introduction to Econometrics), 

Eski ders MATH171 yerine MATH133, 

Eski ders MATH172  yerine MATH134, 

Eski ders AFE155 yerine AFE131,  

Eski ders AFE165 yerine AFE132,  

Eski ders AFN211 yerine STAT410, (Rektörlük dersi olarak tanımlanmıştır) 

Eski ders AXX315 yerine LAW303, (Hukuk Fakültesi olarak tanımlanmıştır) 

Eski ders AXX316 yerine LAW304 (Hukuk Fakültesi olarak tanımlanmıştır) 

dersleri konulmuştur. 

ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK 

Eski ders ATD121 yerine ATD141 (Management and International Trade), 

Eski ders MATH171 yerine MATH133, 

Eski ders MATH172  yerine MATH134, 

Eski ders AFE155 yerine AFE131,  

Eski ders AXX211 yerine STAT410, (Rektörlük dersi olarak tanımlanmıştır) 

Eski ders ATR307 yerine LAW315, (Hukuk Fakültesi olarak tanımlanmıştır) 

Eski ders ATR308 yerine LAW316 (Hukuk Fakültesi olarak tanımlanmıştır) 

olarak konulmuştur. 

 

Ayrıca ; 

1) 4.dönemdeki seçmeli ATD 222 Management dersi kaldırılmıştır. 

2) ATD 235 International Business 3. dönem seçmeli dersi 4. döneme alınmıştır. 

3) 5.dönem seçmeli dersi ATD 355 Applied Business Research dersi kaldırılmıştır. 

Yerine, ATD 351 Applied Analysis in Trade dersi eklenmiştir. 

 

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK 

Eski ders ATD121 yerine ATD141 (Management and International Trade), 

Eski ders ATD222 yerine ATD235 (International Business), 

Eski ders ATD355 yerine ATD351 (Applied  Analysis in Trade),  

Eski ders ATD419 yerine  ATD421 (Organizational Behavior and Business Applications), 

Eski ders MATH171 yerine MATH133, 
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Eski ders MATH172  yerine MATH134, 

Eski ders AFE155 yerine AFE131,  

Eski ders AXX211 yerine STAT410, (Rektörlük dersi olarak tanımlanmıştır) 

Eski ders AXX212 yerine STAT411, (Rektörlük dersi olarak tanımlanmıştır) 

Eski ders AXX315 yerine LAW303, (Hukuk Fakültesi olarak tanımlanmıştır) 

Eski ders AXX316 yerine LAW304 (Hukuk Fakültesi olarak tanımlanmıştır) 

dersleri konulmuştur. 

                                                                    

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 

Eski ders ATD121 yerine ATD141 (Management and International Trade), 

Eski ders ATD355 yerine ATH321 (Offıce Operatıons and Automatıon Systems),  

Eski ders MATH171 yerine MATH133, 

Eski ders MATH172  yerine MATH134, 

Eski ders AFE155 yerine AFE131,  

Eski ders AXX211 yerine STAT410, (Rektörlük dersi olarak tanımlanmıştır) 

Eski ders AXX315 yerine LAW303, (Hukuk Fakültesi olarak tanımlanmıştır) 

dersleri konulmuştur. 

 Ayrıca,  

1) Ders programının 7. döneminde zorunlu olan ATH 491 kodlu INTERNSHIP II 

(Uzun Dönemli Staj) dersinin kredi ağırlığı 12’den 15’e çıkartılmıştır.  

2) Ders programının 8. döneminde zorunlu olarak bulunan ATH 496 kodlu 

TOURISM RESEARCH PROJECT dersinin, daha sonraki dönemlerde bölüm 

seçmeli ders olması uygun görülmüştür. 

 

BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ 

Eski ders ATD121 yerine ACM105 (Informatics Management), 

Eski ders MATH171 yerine MATH133, 

Eski ders MATH172  yerine MATH134, 

Eski ders AFE155 yerine AFE131,  

Eski ders AFE165 yerine AFE132, 

Eski ders AXX211 yerine STAT410, (Rektörlük dersi olarak tanımlanmıştır), 

Eski ders AXX212 yerine STAT411, (Rektörlük dersi olarak tanımlanmıştır), 

dersleri konulmuştur. 

 

Ayrıca, 

1) ACM 369 Operating Systems I  6  yerine ACM 370 Operating Systems II , 

2) ACM161 Bilgisayara giriş servis dersi kaldırılarak yerine Ticari Bilimler Fakültesi 

için  ACM 111 açıktır. 

3) ACM 312 ve ACM 432 derslerinden ACM 111 önkoşulu kaldırılmıştır. 

4) ACM476 için ACM364 önkoşulu kaldırılmıştır. 

 

 



 7 

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ  

Eski ders ATD121 yerine ACM105 (Informatics Management), 

Eski ders MATH171 yerine MATH133, 

Eski ders MATH172  yerine MATH134, 

Eski ders AFE155 yerine AFE131,  

Eski ders AFE165 yerine AFE132, 

Eski ders AXX211 yerine STAT410, (Rektörlük dersi olarak tanımlanmıştır) 

Eski ders AXX212 yerine STAT411, (Rektörlük dersi olarak tanımlanmıştır) 

Eski ders AXX315 yerine LAW303, (Hukuk Fakültesi dersi olarak tanımlanmıştır) 

dersleri konulmuştur. 

 

Ayrıca, 

1) ACM161 Bilgisayara giriş servis dersi kaldırılarak yerine Ticari Bilimler Fakültesi 

için  ACM 111 açıktır. 

2) ACM 312 ve ACM 432 derslerinden ACM 111 önkoşulu kaldırılmıştır. 

3) ACM476 için ACM364 önkoşulu kaldırılmıştır. 

 

 

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ OLARAK TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE 

BAŞARILI BİR DÖNEM DİLERİZ. 

 


