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MERSİN ÜNİVERSİTESİ  
DERS ÖN KAYIT YARDIM KILAVUZU 

 
1 ) Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine Giriş 
 
oibs.mersin.edu.tr  
 
Öğrenci Ders Ön Kaydı yapmak üzere Kullanıcı Adı ve Şifresi ile Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine giriş 
yapar. 
 

 
 
2 ) Ders Ön Kayıt Sayfasına Giriş 
 
Öğrenci İşlemleri Menüsünde Ders Ön Kayıt menü seçeneği seçilir. 
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3 ) Ders Ön Kaydı Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar 
 
Ders Ön Kayıt yaparken aşağıdaki öncelik sıralaması kullanılır. 

a ) En alt yarıyıldan başlamak üzere başarısız olunan dersler, 
b ) En alt yarıyıldan başlamak üzere alınması gerekirken alınmamış dersler, 
c ) Not yükseltmek amacı ile tekrar alınmak istenen dersler, 
d ) Üst yarıyıllardan alınan dersler. 

 
Öğrenciler alacağı ve devam zorunluluğu olan derslerden, ders programında çakışma olması 
halinde önce zorunlu derslerini sonra seçmeli derslerini yukarıda belirtilen sıralamaya göre seçerek 
kayıt yaptırırlar. Öğrenci bu öncelik sıralamasından dolayı çakışan diğer dersler alınamaz. 

- Birinci ve ikinci yarıyıl öğrencileri kayıtlı olduğu programdaki bütün dersleri almak ile 
yükümlüdür. 

- Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği haftalık ders yükü 40 saatten çok olamaz. 
- Öğrenci üçüncü yarıyıldan itibaren, 40 ders saati aşmamak üzere üst yarıyıllardan ders 

alabilir. Buna göre öğrenci alt yarıyıllardan başaramamış ve almamış olduğu dersi olmamak koşulu 
ile Genel Not Ortalaması 65.00 – 74.99 arasında ise en fazla 4, 75.00-84.99 arasında ise en fazla 
5, 85.00 ve üzerinde ise istediği sayıda ders alabilir. 

- Mezun durumunda olan öğrencilere sistem maksimum 50 saat ders almaya izin 
vermektedir. Mezun olabilmek için 50 saatin üzerinde derse ihtiyacınız olması durumunda sistem 
size ilgili yönetmelikler gereği 40 saatin üzerinde ders almanıza izin vermeyecektir. Konu hakkında 
Daire Başkalığımıza gelmeniz veya müracaat etmeniz ile konu hakkındaki durum 
değişmeyecektir.     
 
4 ) Ders Ön Kaydında Derslerin Seçimi 
 
Ders Ön Kayıt ekranında öncelikle seçim yapmak istenilen derslerin başlarında yer alan kutucuklar 
seçilir ve HEMEN Kaydet tuşuna basılmalıdır. Özellikle öğrenci kotası bulunan derslerde ilk kayıt 
yapan öğrenci ilgili derse kayıt olacağından istediğiniz seçmeli derse veya istediğiniz saatteki 

ortak zorunlu derse kayıt yapmak için sistemin açılacağı 06.03.2017 Saat: 00:05 de 
kayıt işlemini gerçekleştirmeniz büyük önem arz etmektedir. 
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5 ) Seçilen Derslere Ait Şube Durumlarının Kontrolü 
 
Seçim yapılan derslerle ilgili karşılaşılabilecek haftalık ders programında çakışma durumlarında 
derslerin altlarında yer alan derse ait şubelerden farklı şube seçimleri yapılarak çakışma sorunu 
giderilebilir.  
 

 
 
6 ) Derslerin Devam Zorunluluklarının Kontrolü 
 
D.Z. başlığının altında, öğrencinin seçim yaptığı derslere Devam Zorunluluğunun olup olmadığı 
bilgisi mevcuttur. D.Z. Yok olan dersler haftalık ders programında çakışma kontrolüne 
girmezler. Seçim yaptığınız D.Z. Var olan derslerde ise bu derslerin birbirleri ile haftalık ders 
programında çakışmamaları sağlanmalıdır. 
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7 ) Seçmeli Ders Seçimlerinin Yapılması 
 
Tabloda görünen dersler Seçmeli gruba ait derslerdir. Bu dersler ile ilgili seçim kriterleri Bölümünüz 
tarafından belirlenir. Yapılabilecek yanlış bir seçimde sistem size uyarıda bulunacaktır. Uyarıda 
belirtilen sorunu gidermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde ders ön kaydınızı kaydedemezsiniz. 
 

 
 

8 ) Seçmeli Derslere Ait Kontenjan Doluluk Oranlarının Kontrolü 
 
İlgili derse ait açılmış olan kontenjan doluluk oranlarını belirtir. 0/0 kontenjanı olan derslere 
bölüm tarafından kontenjan açılmadığından, bu derslere seçim yapılamaz. Kontenjan açılan 
derslerin doluluk durumlarına göre seçim yapılmalıdır. Kontenjan kısmında herhangi bir veri 
olmayan derslerde ise herhangi bir kısıtlama olmadığı ve dersin kontenjan sınırlaması olmadan 
seçilebileceği anlamına gelir. 
 
Özellikle öğrenci kotası bulunan derslerde ilk kayıt yapan öğrenci ilgili derse kayıt olacağından 
istediğiniz seçmeli derse veya istediğiniz saatteki ortak zorunlu derse kayıt yapmak için 

sistemin açılacağı 06.03.2017 Saat: 00:05 de kayıt işlemini gerçekleştirmeniz büyük 
önem arz etmektedir. 
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9 ) Katkı Payı Ödeme Durumunun Kontrolü 
 
Katkı payı ödemenizin durumunu işaretli kısımdan kontrol edebilirsiniz. Sol taraftaki değer 
ödemeniz gereken katkı payını, sağ taraftaki değer ise ödemiş olduğunuz katkı payınızı gösterir. 
Durumu 0/0 olan öğrenciler katkı payı ödemeyecek olan öğrencileri gösterir.  
 
Katkı payı ödemeniz veya materyal ücreti ödemeniz var ise, Akademik Takvimde belirtilen süre 

içerisinde (05-08.09.2017) ilgili katkı payını ödemeleri gerekmektedir. Aksi halde Ders Ön 
Kayıtları sistem tarafından otomatik olarak onaylanmayacaktır.  
 
Ödemelerinizi HAVALE, EFT yada ELDEN bankadan YAPMAYINIZ. 
 
Ödemelerinizi ZIRAAT BANKASI ATM lerinden veya ZİRAAT İNTERNET BANKACILIĞI 
ONLINE(WEB)  üzerinden sırasıyla  
 
Ödemeler->Eğitim->Üniversite Ödemeleri->Mersin Üniversitesi  
 
menülerini takip ederek T.C. kimlik numaranızı ilgili alana girmek suretiyle yapabilirsiniz. 
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10 ) Ders Ön Kayıt İşleminin Tamamlanması 
 
İşlemleriniz tamamlandıktan sonra KAYDET butonuna tıklayınız. Sistemden hata mesajı gelir ise 
bu hatayı gidermek adına seçiminizde değişiklikler yapmanız gerekebilir. Herhangi bir hata ile 
karşılaşmaz iseniz Ders Ön Kaydınız tamamlanmıştır. Ders Ön Kaydınız sistem tarafından 
otomatik olarak onaylanacaktır. Onaylanma işleminden sonra dersleriniz Haftalık Ders 
Programınızda görünür hale gelecektir. LÜTFEN KONTROL EDINIZ. 
 

 
 
11 ) Haftalık Ders Programı Ekranı 
 
Haftalık ders programı ekranınız sisteme giriş yaptıktan sonra ekranın sağ alanında görülmektedir. 
Ayrıntılı Haftalık Ders Programı için Haftalık Ders Programı Görüntüle butonuna basınız. 
 

 
 

Ayrıntılı Haftalık Ders Programı ekranı aşağıdaki gibi ekranınıza yansıyacaktır. 
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