
 
 

 
 

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM 
KILAVUZU 

 
 

İÇİNDEKİLER 
Normal Süresindeki Öğrencilerin Ders Kayıt İşlemleri 

Dönem Uzatan Öğrencilerin Ders Kayıt İşlemleri 
 
 
 
 
 
 



NORMAL SÜRESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN DERS KAYIT İŞLEMLERİ 
 

“Ders Kayıt” ekranını açmak için sol menü içerisinde yer alan “Ders ve Dönem İşlemleri -> Ders Kayıt” 
linkine tıklayınız. 

 
 
“Ders Kayıt” linkine tıklandığında aşağıdaki ekran açılacaktır. Mali engeli bulunan öğrencilerin durumu 
“Genel Bakiye” alanından görüntülenebilmektedir. “Genel Bakiye” alanında 10tl nin üzerinde bakiyesi 
olan öğrenciler “Ders Kayıt” işlemi yapamayacaktır. Bu öğrencilerin öncelikle Mali İşler Müdürlüğü ile 
görüşmesi gerekmektedir. 
 

 
 
1.Bölüm: Ders Kayıt ekranında yer alan 1. bölüm de seçebileceğiniz dersler listelenmektedir. Derslerin 
başında bulunan  ikonuna tıklayarak dersi 2. Bölüme aktarabilirsiniz. 
 
2. Bölüm: Seçilen derslerin listelendiği bölümdür.  ikonuna tıklayarak listeye eklenmiş olan dersler 
listeden çıkartılabilir. 
 

 
 
                                                                           1. Bölüm 

 
                     2. Bölüm 



Ders seçimi bittiğinde “Kontrol Et” tıklanır. Seçtiğiniz dersleri danışman öğretim elemanı onayına 
göndermek için “Kesinleştir” butonuna tıklanması gerekmektedir. “Kesinleştir” butonu “Kontrol Et” 
butonu tıklandığında görünür olacaktır. 
 
Öğrenci Kesinleştirme Durumu: Öğrenci ders kaydı yapmadı veya onaylamadı ise “Kesinleştirmedi”, ders 
kaydını yaptı ise “Kesinleştirdi” olarak görüntülenir. Ekranda “Kesinleştirdi” ibaresi görünüyorsa öğrenci 
ders kayıtları üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
 
Danışman Onay Durumu: ”Kesinleştirilmiş” olan ders listesi danışman onayına sunulur. Danışman henüz 
onaylamadı ise “Onaylamadı”,  onayladı ise “Onayladı” olarak görüntülenir. “Onayladı” ifadesinin 
görünmesi ders kayıt sürecinin tamamlanmış olduğu anlamına gelir. Öğrenci artık dersin, ders listesinde 
yer alır. 
 
Müfredatınızda yer alan Üniversite seçmeli (ACU kodlu) derslerinizi seçmek için; 
 
Üniversite seçmeli dersler tüm bölüm/program ve sınıflardaki öğrenciler için dönemindeki veya 1.sınıf 
derslerinin bulunduğu alanda yer alan “ACU XXX” seçmeli grubunun içerisinde yer alır. “ACU XXX” nin 
yanındaki  ikonu tıklandığında seçmeli dersler listelenecektir. 

 
 
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. 



 
Ders kaydı yapılırken derse ait önemli açıklamalar için  simgesi tıklanmalı ve açıklamalar okunmalıdır. 
 
Seçtiğiniz ders “Seçilen Dersler” alanına gelecektir. 
 
Seçtiğiniz dersleri kaydetmek istediğinizden emin olduğunuzda “Kontrol Et” butonuna tıklamalısınız. Bu 
aşamada seçtiğiniz dersi değiştirebilirsiniz. Almak istediğiniz dersi “Seçilen dersler” alanına taşımış olmanız 
dersin kontenjanında yerinizin ayırıldığı anlamına gelmez. Almak istediğiniz dersi “Kesinleştir” butonuna 
tıklayarak ders seçiminizi tamamladığınızda ilgili dersin (şubenin) kontenjanında yerinizi almış olursunuz. 
 
Enstitü programlarında güz yarıyılı tez derslerini alması gereken öğrencilerimizin aşağıda belirtildiği gibi 
“Güz Yarıyılı Dersleri” alanını seçerek ders kayıtlarını tamamlayabilirler.  

 
 
 
ÖNEMLİ NOT : 
 

1. Ders kayıt döneminde ders kaydını yapmayan öğrenciler tüm kamu kurumlarında ve e-devlet 
sisteminde “pasif” öğrenci olarak görüneceklerinden öğrencilik haklarından 
yararlanamayacaklardır. 

2. Üst dönemden ders alınabilmesi için öğrencilerin bağlı bulunduğu fakültenin/yüksekokulun 
dekanlığına/müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sonucunda ilgili kurul 
kararına istinaden ders Öğrenci Bilgi Sistemi’ne Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından 
tanımlanacaktır. 



3. Not yükseltmek amacıyla daha önce alınmış ve başarılı veya muaf olunmuş derslerin tekrar 
alınabilmesi için öğrencilerin bağlı bulunduğu enstitü/fakülte/yüksekokulun 
dekanlığına/müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sonucunda ilgili kurul 
kararına istinaden ders Öğrenci Bilgi Sistemi’ne Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından 
tanımlanacaktır. 

4. Daha önce alınmış başarısız olunmuş derslere(FG/FF/NA) kayıtlanmadan ders kaydı 
tamamlanamaz. 

5. Aynı seçmeli grupta yer alan bir dersten başarısız olan bir öğrenci isterse sonraki dönemde aynı 
gruptan başka bir seçmeli ders alabilir. Ancak bu durumda derse devam zorunluluğu vardır. 

6. Enstitü ders kayıtlarında farklı enstitü veya programlardan ders almak isteyen öğrenciler bağlı 
bulunduğu Enstitü Sekreterliği’ne dilekçe ve form ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru 
sonucunda ilgili kurul kararına istinaden ders Öğrenci Bilgi Sistemi’ne Öğrenci İşleri Müdürlüğü 
tarafından tanımlanacaktır. 

7. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılında ACU 212 English Language Course for Erasmus II 
(ELCE) seçmeli dersi Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümünün yaptığı Erasmus Yabancı Dil sınavı 
öncelikli olmak üzere, uluslararası yabancı dil sınavlarına yönelik bir derstir.  
ACU 212 English Language Course for Erasmus II dersini seçecek öğrencilerin en az B1 İngilizce 
seviyesinde olmaları beklenmektedir. Yapılacak seviye belirleme sınavına göre B1-B1+ ve B2-B2+ 
seviyelerinde şubelendirme yapılacaktır. 
ACU 212 English Language Course for Erasmus II dersini seçecek öğrencilerin 24 Şubat Çarşamba 
günü saat 16:00-17:30 saatleri arasında EYS üzerinde aktif olacak Seviye Belirleme Sınavını (ELCE 
Placement Test) yapmaları gerekmektedir. Sınav çoktan seçmeli ve yazma bölümlerinden 
oluşacaktır. Sınav gözetmenliği için zoom linki EYS üzerinden paylaşılacaktır. Sınav saatinden 10 
dakika önce zoom davetine katılmanız gerekmektedir.  
Bu sınava girmek zorunludur. Ancak ACU 213 dersini almış ve Güz döneminde sınava girmiş olan 
öğrencilerin ACU 212 dersini almaları durumunda sınava tekrar girmeleri gerekmemektedir.  
Sınav sonucuna göre seviyeler ve şubeler belirlenecektir. Sınav sonucuna göre öğrencilerin ekle-
sil haftasında dersi silmesi gerekebilir. Bu ders Genel İngilizce dersi değildir; Erasmus değişim 
programına katılmak isteyen ya da uluslararası sınavlara (IELTS, PearsonAcademic gibi) girmeyi 
planlayan öğrencilere yöneliktir. 
 

 
DERS KAYITLARIYLA İLGİLİ SORU VE SORUNLARINIZ İÇİN;  
 
ogrenci.isleri@acibadem.edu.tr eposta adresine öğrenci numaranızı, adınızı ve soyadınızı, bölümünüzü 
yazarak yaşadığınız sorunu bildirebilirsiniz. Karşılaştığınız sorun ile ilgili ekran görüntüsünü mailinize 
eklemeyi unutmayınız. 
 
 
 

 
İÇİNDEKİLER 
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DÖNEM UZATAN ÖĞRENCİLERİN DERS KAYIT İŞLEMLERİ 
 

“Ders Kayıt” ekranını açmak için sol menü içerisinde yer alan “Ders ve Dönem İşlemleri -> Ders Kayıt” 
linkine tıklayınız. 

 
 
“Ders Kayıt” linkine tıklandığında aşağıdaki ekran açılacaktır. Bu ekranda işlem yapabilmeniz için geçmiş 
dönemlere ait ödenmemiş borcunuzun bulunmaması gerekmektedir. Dönem uzatan öğrencilerin 
ödemesi gereken ücret öğrencinin aşağıda yer alan 2. Bölümdeki derslerinin yerel kredilerinin toplamının 
kredi başı ücret ile çarpılması sonucu oluşur.  
 

 
 
1.Bölüm: Ders Kayıt ekranında yer alan 1. bölüm de seçebileceğiniz dersler listelenmektedir. Derslerin 
başında bulunan  ikonuna tıklayarak dersi 2. Bölüme aktarabilirsiniz. 
 
2. Bölüm: Seçilen derslerin listelendiği bölümdür.  butonuna tıklayarak listeye eklenmiş olan dersler 
listeden çıkartılabilir. 
 

 
 

                                                             1. Bölüm 

 
                                                                          2. Bölüm 



2. bölüme dersler eklendikçe yukarıdaki ekranda yer alan “Genel Bakiye(Ödenmesi gereken)” kısımda 
ödenmesi gereken ücret bilgisi görüntülenir. Ders seçimi bittiğinde “Kontrol Et” tıklanır. Seçtiğiniz 
dersleri danışman öğretim elemanı onayına göndermek için “Kesinleştir” butonuna tıklanması 
gerekmektedir. “Kesinleştir” butonuna tıklandığında Mali İşler Müdürülüğü ile görüşmeniz gerektiği 
uyarısını alacaksınız. Bu aşamada Mali İşler Müdürlüğü ile görüşerek ekranda belirtilen ücreti ödemeniz 
gerekmektedir. Ödeme İşlemi tamamlandıktan sonra aynı ekranda “Kesinleştir” butonuna tıklayarak 
dersleriniz danışman onayına gönderebilirsiniz.  
 
Öğrenci Kesinleştirme Durumu: Öğrenci ders kaydı yapmadı veya onaylamadı ise “Kesinleştirmedi”, ders 
kaydını yaptı ise “Kesinleştirdi” olarak görüntülenir. Ekranda “Kesinleştirdi” ibaresi görünüyorsa öğrenci 
ders kayıtları üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. 
 
Danışman Onay Durumu: ”Kesinleştirilmiş” olan ders listesi danışman onayına sunulur. Danışman henüz 
onaylamadı ise “Onaylamadı”,  onayladı ise “Onayladı” olarak görüntülenir. “Onayladı” ifadesinin 
görünmesi ders kayıt sürecinin tamamlanmış olduğu anlamına gelir. Öğrenci artık dersin, ders listesinde 
yer alır. 
 
Müfredatınızda yer alan Üniversite seçmeli (ACU kodlu) derslerinizi seçmek için; 
 
Üniversite seçmeli dersler tüm bölüm/program ve sınıflardaki öğrenciler için 1.sınıf derslerinin 
bulunduğu alanda yer alan “ACU XXX” seçmeli grubunun içerisinde yer alır. “ACU XXX” nin yanındaki  
ikonu tıklandığında seçmeli dersler listelenecektir. 

 
 
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. Almak istediğiniz dersi “Seçilen dersler” alanına taşımış olmanız 
dersin kontenjanında yerinizin ayırıldığı anlamına gelmez. Almak istediğiniz dersi “Kesinleştir” butonuna 
tıklayarak ders seçiminizi tamamladığınızda ilgili dersin (şubenin) kontenjanında yerinizi almış olursunuz. 
 
ÖNEMLİ NOT : 
 

1. Not yükseltmek amacıyla daha once alınmış ve başarılı veya muaf olunmuş derslerin tekrar 
alınabilmesi için öğrencilerin bağlı bulunduğu fakültenin/yüksekokulun dekanlığına/müdürlüğüne 
dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sonucunda ilgili kurul kararına istinaden ders 
Öğrenci Bilgi Sistemi’ne Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından tanımlanacaktır. 

2. Daha önce alınmış başarısız olunmuş dersler(FG/FF/NA) ders listesine kayıtlı gelir, listeden 
çıkartılamaz. 

3. Aynı seçmeli grupta yer alan bir dersten başarısız olan bir öğrenci isterse sonraki dönemde aynı 
gruptan başka bir seçmeli ders alabilir. Ancak bu durumda derse devam zorunluluğu vardır. 

 
 
DERS KAYITLARIYLA İLGİLİ SORU VE SORUNLARINIZ İÇİN;  
 
ogrenci.isleri@acibadem.edu.tr eposta adresine öğrenci numaranızı, adınızı ve soyadınızı, bölümünüzü 
yazarak yaşadığınız sorunu bildirebilirsiniz. Karşılaştığınız sorun ile ilgili ekran görüntüsünü mailinize 
eklemeyi unutmayınız. 
 
 
 

 
İÇİNDEKİLER 
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