
2022-2023 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ İNTERAKTİF DERS KAYIT 

İLANI 
 

 

 

 Danışmanı atanan, 

 Daha önce aldığı derslere ait başarı 

notlarının tamamı OBS sitemine girilmiş 

olan, 

 Durumu aktif olan (kayıt dondurmayan, 

uzaklaştırma cezası almayan) harç/öğrenim 

ücreti borcu olmayan öğrenciler interaktif 

kayıt yaptırabilir. 

 
 
 

 
İnteraktif 
Kayıt/Kayıt 
yenileme 

19 Eylül 2022 
25 Eylül 2022 

Saat: 12:00 
Saat: 23:59 

Ekle-sil ve 
Mazeret kayıt 

03 Ekim 2022 
07 Ekim 2022 
 

Saat: 08:00 
Saat: 23:59 

 
 
 
 

 
2022-2023 Akademik yılı Güz  dönemi İnteraktif kayıt 

aşamasında; OBS ders kaydı bölümünden derslerinizi 

seçme işleminizi yaptıktan sonra ABS’de tanımlı varsa 

ödemeniz gereken katkı payı/öğrenim ücretini veya ikinci 

aktif üniversite harcına ait tutarı tüm HALK BANKASI 

şubelerinden, ATM’den bizzat veya internet bankacılığı 

eğitim ödemeleri bölümünden Öğrenci numaranızı yazmak 

suretiyle ödeyip kaydınızı  onaylanmak üzere 

Danışmanınıza göndermeniz gerekmektedir.  KKTC 

Akademik Birimde kayıtlı öğrenciler ise, Ziraat bankası 

Lefkoşa/Gönyeli Şubesindeki birim hesabına öğrenim 

ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. 

https://kktc.asbu.edu.tr/tr/odeme-bilgileri 

kktcogrenci@asbu.edu.tr/ 

(https://oidb.asbu.edu.tr/tr/akademik-takvim) 

İnteraktif kayıt işlemleri ve ayrıntılı bilgi için akademik 

takvimi incelemeniz uygun olacaktır. 

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) öğrenci bazında, 

yönetmeliklere uygun olarak kontrollerini yapacak ve 

ders kayıt sayfasında öğrencilerimize uyarı mesajı 

verecektir. Öğrencilerimizin bu uyarı mesajlarını dikkatli 

okumaları ve ders kayıtlarını bu uyarılar çerçevesinde 

yapmaları gerekmektedir. Karşılaşılan her türlü sorunda 

öğrencilerimizin danışmanıyla iletişime geçmesi ve 

mutlaka ders kaydını danışmanına onaylatması 

gerekmektedir. 

Öğrencilerimiz Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) istedikleri 

bir tarayıcıdan veya cep telefonlarından girerek ders 

kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. 

Dersleri seçmek yeterli olmadığından, öğrencilerin ders 

kayıtlarını kesinleştirmeleri ve danışman onayına sistem 

üzerinden göndermeleri zorunludur. Bu işlemleri 

yapmayan-yapamayan öğrencilerin ders kaydı 

yapılmamış sayılır. 

Öğrenciler sistem üzerinden ders kayıtlarının Danışman 

tarafından onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri 

gerekir. 

 Hazırlık sınıfı öğrencileri ders kaydı yapmayacak olup; 

devam ve borç durumlarına göre, Yabancı Diller 

Yüksekokulundan gelecek listeye binaen Öğrenci İşleri 

tarafından toplu ders kaydı yapılacaktır. 

 
 

 

Öğrenciler, ders kaydı ve kontenjanla ilgili yaşanabilecek 

tüm sıkıntılı durumlarda danışmanına başvuracaktır. 

Katkı payı/Öğrenim ücreti, ÇAP-YANDAL ve diğer sorunlar 

için Öğrenci işleri Ofislerimize maille başvurulması 

gerekmektedir. 

 
 
 

 
OBS : https://obs.asbu.edu.tr/ 

ÖİDB : https://oidb.asbu.edu.tr/ 

ÖİDB e-posta : oidb@asbu.edu.tr kktcogrenci@asbu.edu.tr/ 

 
 

 
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İnteraktif 
Kayıt/Kayıt 
yenileme 

19 Eylül 2022 
23 Eylül 2022 

Saat: 09:00 
Saat: 17:00 

Ekle-sil ve 
Mazeret kayıt 

03 Ekim 2022 
07 Ekim 2022 

Saat: 09:00 
Saat: 17:00 

Katkı 
payı/Öğrenim 
ücreti ödeme 

05 Eylül 2022 
23 Eylül 2022 

Saat: 08:30 
Saat: 23:59 
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