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                                                 LİSANSÜSTÜ DERS KAYIT REHBERİ 

 
Kayıtlı öğrencilerimiz ders kayıt aşamalarını danışmanları ile birlikte, yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz 

ise kayıtlı oldukları programın Anabilim Dalı Başkanları ile yapacaklardır. Ders seçimlerini tamamlayan 

öğrencilerimizin kesinleştirme işlemini yapmaları ve ardından mutlaka danışman onayına göndermeleri 

gerekmektedir. 

 
1) ÖĞRENCİ OTOMASYON GİRİŞİ 

➢ Öğrenci Bilgi Sistemine Giriş İçin; TIKLAYINIZ (27 Eylül 2021 Tarihinde Aktif Olacaktır) 

➢ Yeni kayıt yaptıran öğrenciler Öğrenci Bilgi Sistemine (ÖBS) Kullanıcı Adı ve Şifresi (Kullanıcı 

Adı: Öğrenci Numarası, Şifre: T.C. Kimlik Numarasının İlk Beş Hanesi) ile giriş yaparak ders 

kayıtlarını yapabilirler. 

➢ Öğrenci numaranızı öğrenmek için TIKLAYINIZ 

 

2) DERS SEÇİMİ 
 

➢ Ders Kayıtları Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) https://obs.bandirma.edu.tr (TIKLAYINIZ) adresi 

üzerinden (27 Eylül - 03 Ekim 2021) tarihleri arasında yapılacaktır. 

➢ Öğrenci ders seçtikten sonra kontrol et işlemini sonrasında da kesinleştir işlemini yapması gerekmektedir. 

➢ Danışman onayı olmayan ders kayıtları geçersizdir.  

➢ Ders kayıtları öğrencinin sorumluluğundadır. 

 

1- İlk olarak https://obs.bandirma.edu.tr adresine giriş yapınız. Karşınıza aşağıdaki 

ekran çıkacaktır. Sol tarafa size ait olan bilgileri girerek sisteme giriş yapınız. 

 

https://obs.bandirma.edu.tr/
https://obs.bandirma.edu.tr/
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx
https://obs.bandirma.edu.tr/
https://obs.bandirma.edu.tr/


2- Giriş yaptığınızda karşınıza aşağıdaki ekran çıkacaktır. Bu ekranda sol tarafta yer alan 

menüde 2. seçenekte bulunan ‘’ Ders ve Dönem İşleri’’ seçeneğine tıklayınız. 
 
 

 

 

 

 

3- Aşağıdaki ekrandan ilk seçenekte bulunan ‘’ Ders Kayıt ‘’ butonuna tıklayınız. 

 



4- Karşınıza seçilebilecek derslerin bulunduğu ekran çıkacaktır. 
 

 

 
5- Bu ekrandan öncelikle ders seçimini yapmak istediğiniz döneme ait ilgili kutucuğunu 

işaretleyiniz. 

 
3) KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 

 

➢ Yabancı uyruklu öğrenciler, ikinci öğretim öğrencileri, ikinci üniversite okuyan normal 

öğretim öğrencileri ile normal öğrenim süresinde mezun olamayanlar öğrenim ücretlerini 

ve katkı paylarını Öğrenci Numarası ile Halk Bankası Şubelerinden veya Halk 

Bankası İnternet Şubesi / ATM'lerinden (27 Eylül - 03 Ekim 2021) tarihleri arasında 

yatırılabilirler. 

➢ 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı harç bilgileri için TIKLAYINIZ 

➢ Ders kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için katkı payı / öğrenim ücretlerinin 

yatırılması gerekmektedir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 
 
Tel        : 0266 606 49 04 
Faks   : 0266 606 08 89 
E-Posta: saglikens@bandirma.edu.tr 

https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/Harc_Ucretleri_2021.pdf

