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OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ

https://obs.acibadem.edu.tr/oibs/ogrenci/ linkine tıklayınız.
Otomasyona ilk giriş sırasında standart olarak;
Kullanıcı Adı: Öğrenci Numarası
Şifre: T.C. Kimlik numaranızın ilk 5 hanesi olarak belirlenir.
Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve güvenlik kodunu girdikten sonra Giriş tuşuna basın.

Sisteme ilk defa giriş yapıyorsanız veya Şifreniz TC kimlik numaranızı içeriyorsa karşınıza zorunlu
olarak Şifre Değiştir ekranı gelecektir.

Sisteme daha önce giriş yapıp şifrenizi güncellediyseniz yeni belirlediğiniz
şifrenizle sisteme giriş yapmalısınız.
SİSTEME GİRİŞ YAPAMIYORSANIZ SORU VE SORUNLARINIZ İÇİN ogrenci.isleri@acibadem.edu.tr
adresine e-posta atınız.
Şifrenizi güncelledikten sonra karşınıza, aşağıdaki gibi ana menü gelecektir.
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Proliz Otomasyon Sistemi Üzerinden Ders Kayıtları
Ders Kaydı
Ders Dönem İşlemleri/Ders Kayıt menüsünden girdiğiniz zaman karşınıza aşağıdaki gibi bir
pencere gelecektir.

Birinci Kısım
Üstte yer alan birinci kısım öğrencinin seçebileceği derslerin listelendiği kısımdır.
Bu bölümden Butonu ile istediğiniz dersi ekleyebilirsiniz veya
Butonu ile eklenen dersleri seçilen dersler listesinden çıkarabilirsiniz.
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İkinci Kısım
Bu kısımda seçilen derslerin listelendiği bölümdür.
Herhangi bir ders birinci kısımdan seçildiği anda bulunduğu listeden alınır ve ikinci bölüm yani
seçilen dersler listesine eklenir. İkinci bölümden de çıkarıldığı anda buradan silinerek Birinci
Kısıma eklenir.

Bu ekranda;
Öğrenci Kesinleştirme Durumu: Öğrenci ders kaydı yapmadı veya onaylamadı ise
Kesinleştirmedi, ders kaydını yaptı ise Kesinleştirdi olarak görüntülenir.

Ekranda Kesinleştirdi ibaresi görünüyorsa ders kayıtları üzerinde
hiçbir değişiklik yapılamaz.

Müfredatınızda yer alan zorunlu derslerinizi seçmek için;
Ders Dönem İşlemleri/Ders Kayıt menüsünden 2017-2018 Akademik Yılında öğrenim
gördüğünüz yıl derslerinin yer aldığı sekme altından
butonuna tıklayarak derslerinizi
eklemelisiniz.
“Kontrol Et” butonuna tıklamalısınız.
Daha sonra Üniversite seçmeli (ACU kodlu) derslerinizin seçimine geçebilirsiniz.
2017-2018 Akademik Yılı’nda öğrenimine başlayan 1. sınıf öğrencilerinin zorunlu ders kayıtları
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmış olup “1. Sınıf Dersleri” alanında karşınıza
gelecektir. Bu nedenle 2017-2018 Akademik Yılı’nda öğrenimine başlayan 1. sınıf
öğrencilerinin zorunlu dersleri ile ilgili bir işlem yapmamaları, sadece Üniversite
seçmeli(ACU kodlu) dersleri seçmeleri gerekmektedir.

Müfredatınızda yer alan Üniversite seçmeli (ACU kodlu)
derslerinizi seçmek için;
Ders Dönem İşlemleri/Ders Kayıt menüsünden “1. Sınıf Dersleri” alanında yer alan
“ACU 1001”in yanındaki
butonuna tıklayınız. Karşınıza çıkan ekrandan hangi dersin
hangi şubesine kayıt olmak istiyorsanız ilgili dersi seçiniz (Hangi dersin hangi şubesinin hangi
gün ve saatte olduğu bilgisine Badem.net’te yer alan Ders Programları alanındaki “Seçmeli
Dersler” başlığı altından erişebilirsiniz.).

Seçtiğiniz ders “Seçilen Dersler” alanına gelecektir.
Seçtiğiniz dersleri kaydetmek istediğinizden emin olduğunuzda “Kontrol Et”
butonuna tıklamalısınız.
Bu aşamada seçtiğiniz dersi değiştirebilirsiniz.
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Almak istediğiniz dersi “Seçilen dersler” alanına taşımış olmanız dersin
kontenjanında yerinizin ayırıldığı anlamına gelmez.
2017-2018 Akademik Yılı için kayıt yaptırmanız gereken tüm dersleri
seçtiğinizden emin olduktan sonra “Kesinleştir” butonuna tıklayınız.
“Kesinleştir” butonuna tıkladığınızda ders kaydınız tamamlanacaktır.
Bu aşamada seçtiğiniz dersleri değiştiremezsiniz.
“Kesinleştir” butonuna bastıktan sonra ders kaydınızda değişiklik
yapamayacaksınız.
Almak istediğiniz dersi “Kesinleştir” butonuna tıklayarak ders seçiminizi
tamamladığınızda ilgili dersin (şubenin) kontenjanında yerinizi almış
olursunuz.
Seçtiğiniz derslerin ders listesinde yer almanız, yani ders kaydınızın
tamamlanması için ders kayıt işleminizin danışmanınız tarafından
onaylanması gerekir. Ders kaydınız onaylandığında “Danışman Onay Durumu:
Onaylandı” olmalıdır.

DERS KAYITLARIYLA İLGİLİ SORU VE SORUNLARINIZ İÇİN;
Tıp Fakültesi: Fatma.Baykal@acibadem.edu.tr
Sağlık Bilimleri Fakültesi: Aslihan.Aydin@acibadem.edu.tr
Fen Edebiyat Fakültesi: Yasin.Baslar@acibadem.edu.tr
Mühendislik Fakültesi: Yasin.Baslar@acibadem.edu.tr
Eczacılık Fakültesi: Yasin.Baslar@acibadem.edu.tr
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Burcu.Duyan@acibadem.edu.tr
Meslek Yüksekokulu: Yasin.Baslar@acibadem.edu.tr
adreslerine ogrenci.isleri@acibadem.edu.tr’yi cc’ye ekleyerek e-posta atınız.
E-postanızı iletirken öğrenci numaranızı, adınızı ve soyadınızı, bölümünüzü
yazarak yaşadığınız sorunu açıklamalısınız. Hangi ekranlarda sorunla
karşılaştığınız ile ilgili ekran görüntüsünü mailinize eklemeyi unutmayınız.
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