
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
LİSANS BÖLÜMLERİ

DERS SEÇİMİ İŞLEMLERİ İÇİN ÖĞRENCİ BİLGİ 
SİSTEMİ (OBİS) KULLANIM KILAVUZU

Not: Lütfen bu bilgi notunu sonuna kadar dikkatli bir şekilde okuyunuz. 



GENEL BİLGİLER

•Ders seçimi işlemleri, 30 Eylül - 1-2-3-4 Ekim 2019 tarihlerinde
yapılacaktır. Lisans Bölümleri (Fakülte ve 4 Yıllık Yüksekokul) birinci
sınıf öğrencilerinin ders seçimi işlemleri, hem güz hem de bahar
yarıyılı için Öğrenci İşleri Sistemi tarafından otomatik olarak
yapılmaktadır. Dolayısıyla birinci sınıf öğrencilerinin ders seçimi
konusunda ayrıca bir işlem yapmasına gerek kalmamaktadır. İkinci,
üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin ise yukarıda belirtilen
tarih aralığında Öğrenci Bilgi Sistemi’ne (OBİS) giriş sağlayarak
ders seçimini yapıp, danışmanın onayına göndermesi
gerekmektedir.
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GENEL BİLGİLER

•Ders seçimi işlemleri, obis.nisantasi.edu.tr adresinden
gerçekleştirilmektedir. Kullanıcı adınız ve şifreniz ile sisteme
giriş sağlayabilirsiniz.

• Lisans bölümü ikinci, üçüncü ve son sınıf öğrencileri, bir
yarıyılda en fazla 45 AKTS’lik ders alabilirler.

•Öncelikli olarak alttan alacağınız dersleri seçmeniz
gerekmektedir. Dolayısıyla sisteme giriş sağladıktan sonra
ilk olarak «Başarı Durum Belgesi» yani «Müfredatsız
Transkript» görüntülemeniz, doğru ders seçimi yapmanızda
faydalı olacaktır. 3



GENEL BİLGİLER
• Geçtiğimiz akademik yılın 1., 3. ve 5. yarıyıllarında yani tüm güz yarıyıllarında AA,
BA, BB, CB ve CC harf notlu derslerden kesin geçmiş sayılırsınız. FF ve NA harf
notlu derslerden ise kesin kalmış olursunuz ve FF ve NA derslerinizi bu dönem
alttan almanız gerekir.

• DD ve DC harf notları, şartlı geçer (Ortalamayla Başarılı (O.B.)) notlardır. Yarıyıl
Ağırlıklı Not Ortalaması yani YANO’su (birikimli olmayan not ortalaması) 1,80 ve
üzerinde olan öğrenciler, şartlı geçer derslerden başarılı sayılırlar. Ancak,
geçtiğimiz akademik yılların güz yarıyıllarında, DD ve DC derslerde şartlı başarılı
sayılmak için 1.80 YANO koşulunu sağlayamayan öğrencilerin DD ve DC dersleri
danışmanları ile görüşerek tekrar almaları gerekebilir.

• Bu bilgiler ışığında önceki güz yarıyıllarında Yarıyıl ortalaması (YANO) 1,79 ve
altında olan öğrencilerin varsa öncelikli olarak FF derslerini, daha sonra DD ve DC
derslerini alttan alıp (danışmanları ile görüştükten sonra) daha sonra maksimum
45 AKTS’ye tamamlayacak şekilde dönemlerinden ders almaları gerekir.
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obis.nisantasi.edu.tr Adresi Üzerinden Sisteme 
Giriş Sağlayınız. 
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Varsa Alttan Alacağınız Dersleri de Görmek İçin 
Müfredatsız Transkript Görüntüleyiniz.
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Transkriptinizi İnceledikten Sonra «Kayıt Yenileme (Ders 
Seçme) İşlemleri» Butonuna Tıklayınız. 
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SEÇİLEN DERS – AÇILAN DERS 
• Geçtiğimiz akademik yıl güz yarıyılından FF ve NA dersleriniz var ise, bu
dersler «Seçilen Dersler» altında otomatik olarak gözükecektir. Bunu
takiben «Açılan Dersler» butonu ile ders seçimi yapmanız gerekir.
Geçtiğimiz akademik güz yarıyılı ortalamalarınızdan YANO’nuz 1,79 ve
altında ise sağda yer alan «Açılan Dersler» butonundan öncelikli olarak ve
danışmanınızın onayı ile DD ve DC derslerinizi daha sonra da maksimum 45
AKTS’ye tamamlayacak şekilde bulunduğunuz yarıyıldan dersleri seçmeniz
gerekecektir. 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizin müfredatları doğrultusunda
almak zorunda oldukları derslerle beraber 4 tane seçmeli ders
seçeceklerdir. Seçmeli ders seçebilmek için öğrencinin mutlaka ilk olarak
varsa alttan alacağı FF ve NA başarı şartını sağlayamadığı (Ortalama Başarı
ile geçemediği) ve danışmanı tarafından alması gerekli olduğu belirtilen DD,
DC derslerini aldıktan sonra ilgili dönemin zorunlu derslerini seçecek
sonrasında ise dönemde 45 AKTS’yi geçmeyecek şekilde seçmeli ders
seçebilecektir. 8



Varsa ve Danışmanınızın Almanızı Gerektiği Alttan Alacağınız DD ve DC  Dersler ile 
Bulunduğunuz Yarıyıldan İstediğiniz Dersler için «Açılan Dersler» Butonuna Tıklayıp 

Ders Seçimi Yapınız.
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Seçtiğiniz Dersleri, Seçilenleri Ekle Tuşu ile Kataloğunuza 
Ekleyip Çıkan Onay Kutucuğuna Evet İşaretleyiniz.

10



Seçilen Dersleriniz Sayfanıza Düşecektir. Kontrol Edip 
«Danışman Onayına Gönder» Butonunu Tıklayınız
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«Ders Seçimlerinizi Danışmanınızın Onay Sayfasına 
Gönderdiniz» Uyarısını Almadan Sistemden Çıkmayınız.
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Bir Sorun Yaşarsan ya da Bilgi Almak İstersen

•Her bir bölümün en az bir akademik danışmanı
bulunmaktadır. Üniversitemiz duyurular kısmında
duyurulan «Lisans Bölümleri Akademik Danışmanları
Listesi»’nden bölüm danışmanızı öğrenebilir
sorularınızı kendilerine iletebilirsiniz.

• Şimdiden tüm öğrencilerimize başarılı bir akademik yıl
dileriz.
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