
Merhaba KTO Karataylı!  

Sizlerle 11 Ekim 2020 tarihinde başlayacak olan ders kayıtlarının detaylarını paylaşmak istedik. Sadece 

9 kolay adımda ders kayıtlarını nasıl yapacağını öğrenebilirsin. Haydi, başlayalım. 

1- obs.karatay.edu.tr adresine git. 

2- Öğrenci girişini tıkla. 

3- Öğrenci numaranı ve şifreni yaz. 

• Öğrenci numaranı bilmiyorsan öğrenci numaranı 

https://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx adresinden al. 

• Şifreni bilmiyorsan, şifremi unuttum bağlantısını tıkla, bilgilerini gir ve e-postana yeni şifrenin gelmesi 

için birkaç dakika bekle. 2020 yılında yeni kayıtlanan öğrenci isen şifren, T.C kimlik numaranın ilk 5 

hanesidir. Şifre hatası alıyorsan, şifremi unuttum bağlantısına mutlaka tıklamalısın. 

• Unutmadan söyleyelim, E-devlet bilgilerin ile Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapabilirsin. Ancak, E-

Devlet şifresi ile UZEM sistemine giremezsin. 

4- Sisteme ilk kez giriş yapıyorsan, iletişim bilgilerini doldur, kaydet butonuna bas. 

5- Sol tarafta bulunan menülerden Ders ve Dönem İşlemleri menüsüne tıkla. 

6- Açılan menüden ders kayıt bağlantısına tıkla. Böylelikle bu dönem alman gereken tüm dersleri 

göreceksin. 

7- Yedinci madde çok yorucu; ama daha zevkli       

• Derslerin sol tarafında bulunan  işaretine tıklarsan, yeni bir sayfa açılır. O sayfada çıkan derslerin 

solunda bulunan  işaretine tıklarsan o dersi seçtiğin anlamına gelir. 

• Toplam alman gereken derslerin AKTS değerleri ders kayıt sayfasının altında görüntülenir. Bir 

örnekle pekiştirelim       

 

• Alman gereken toplam AKTS değerinin üzerinde ders alamazsın      

• Bu şekilde gördüğün dersler seçmeli derslerdir.  Butonuna tıklarsan, o grupta kaç 

tane ders varsa listelenir. İşte sana birçok seçenek. İstediğin dersi seçebilirsin. Seçmeli gruplardan kaç 

ders seçeceğim? Diye sorduğunu duyduk. Cevabı burada: AS31 grup adıdır. [0-1] ise seçmen gereken 

ders adedidir. Bir örnek ile pekiştirelim. SEC41[0-2] – Bu seçmeli ders grubundan 2 ders seçmelisin. 

US11[0-1] – Bu seçmeli grubundan ise 1 ders seçmelisin. 

8- Tüm dersleri seçmiş ve kendini hazır hissediyorsan, Kontrol et butonuna tıklamalısın. 

9- Kontrol işleminin ardından Kesinleştir butonuna tıklamalısın. Kesinleştirme işlemi tamamlandı 

yazısını görmüşsen, süper! 

Durun, daha film bitmedi       



• Ders kaydının tamamlanabilmesi için öncelikle ders kaydını kesinleştirmeniz gerekir. Ders kaydınızı 

kesinleştirmenizin ardından, ders kaydınız tarafınıza atanan danışmanların onayına düşer. Danışman 

onayı olmadan, ders kaydı olamaz. 

• Tüm işlemleri OBS’den görebileceksin. 

• Herhangi bir sorun olursa danışmanın ile iletişime geçebilirsin. 

Kullanıcı işlemleri, Gönderilen mesajlar ve Yeni mesaj butonu ile danışmanına mesaj 

gönderebileceğini sanırım söylememiştik. Sonrasında cevap bekliyor olacaksın. 

• Aklına bir şey takılırsa, bir sorun ile karşılaşırsan; bunu nasıl çözeceğim diye üzülmek yerine, bizlere 

de mail atabilirsin.  obs@karatay.edu.tr 

Sizleri kampüsümüzde görmeyi çok özledik. Şimdilik hoşça kalın       


