
Ders Kayıt(İnteraktif) İşlemleri İş Akış Süreci Formu  
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İŞ AKIŞ SÜRECİ  

İŞLEM                                    
( Süreç Akış Şeması ) DÖNÜLECEK                     

SÜREÇ ADIMI 
SORUMLULAR 

İLGİLİ MEVZUAT-
YASA- 

YÖNETMELİK / 
DOKÜMAN (v.b.) 

Uygun 
Uygun 
Değil 

1 
Akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihleri 
içerisinde öğrenci kullanıcı adı ve şifresi ile ÖBİS’ne giriş 
yapar. 

 

 Kullanıcı adı ve şifre ile 
ilgili sorunları  ilgili 
Enstitüye veya ÖİDB’na 
iletir ve güncelleme 
işlemi yapılır. 

Öğrenci 
RTEÜ Lisansüstü 
Eğitim-Öğretim ve 
Sınav Yönetmeliği 

2  

ÖBİS üzerinden  Kayıt Yenileme (Ders Seçme) İşlemleri 
ekranı seçilir.  
(Öğrenim ücreti veya katkı payı ödemesi gereken 
öğrencinin bu işlemleri ders kayıtlanmasından önce 
yapmış olması gerekmektedir). 

 

  Öğrenci 
RTEÜ Lisansüstü 
Eğitim-Öğretim ve 
Sınav Yönetmeliği 

3 
İlgili yarıyıl derslerini bu sayfadaki açılan dersler 
kısmından kontrol eder. 

 

  Öğrenci 
RTEÜ Lisansüstü 
Eğitim-Öğretim ve 
Sınav Yönetmeliği 

4 

Açılan dersler ekranından seçmek istediği dersleri 
işaretler. Seçilen dersler menüsüne gönderir. 
(Öğrenci ders seçimi yaparken ilk önce başarısız olduğu 
ve hiç almamış olduğu alt sınıf derslerini seçmelidir). 

 

  
 
 
        Öğrenci 

RTEÜ Lisansüstü 
Eğitim-Öğretim ve 
Sınav Yönetmeliği 

5 Seçilen dersler kısmından derslerini tekrar kontrol eder. 

 

 Hatalı ders seçmiş ise bu 
dersi siler. Eksik dersi 
varsa açılan dersler 
ekranına geri dönerek bu 
dersini seçer.  

 
 
Öğrenci 

RTEÜ Lisansüstü 
Eğitim-Öğretim ve 
Sınav Yönetmeliği 

6 
İlgili dönem için seçilen dersler danışman onayına 
gönderilir ve seçilmiş olan derslerin çıktısı alınır. 

 

 Danışman onayına 
gönderilmezse derslerin 
onaylanması 
kesinleşmez. 

 
 
Öğrenci 

RTEÜ Lisansüstü 
Eğitim-Öğretim ve 
Sınav Yönetmeliği 

8 
Akademik danışman kullanıcı adı ve şifresi ile ÖBİS’ne 
giriş yapar. 

 

 
Kullanıcı adı ve şifre ile 
ilgili sorunları   ÖİDB’na 
iletir ve güncelleme 
işlemi yapılır. 

Akademik 
Danışman 

RTEÜ Lisansüstü 
Eğitim-Öğretim ve 
Sınav Yönetmeliği 

9 

Danışmanlık İşlemleri -Kayıt Yenileme  işlemleri 
ekranından danışmanı olduğu öğrencileri listeleyerek 
ders seçimi danışman onayında olan öğrencilerin 
derslerinin kontrolünü yapar. 

 

 Yanlış, eksik  eksik ders 
seçimi yapan öğrenci ile 
iletişime geçilerek 
düzeltme yapılır. 
Danışman gerekli 
görürse ders değişikliği 
de yapabilir. 

Akademik 
Danışman 
Öğrenci 

RTEÜ Lisansüstü 
Eğitim-Öğretim ve 
Sınav Yönetmeliği 

10 

Ders kontrolü ve gerekli düzeltme değişiklikler 
yapıldıktan sonra ders seçimleri onaylanır ve işlem 
sonlandırılır. Bu işlemler akademik takvimde belirtilen 
tarihler arasında yapılır. 

 

  
Akademik 
Danışman 
Öğrenci 

RTEÜ Lisansüstü 
Eğitim-Öğretim ve 
Sınav Yönetmeliği 


