
 

 

LİSANSÜSTÜ-SIKÇA SORULAN SORULAR 

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ (ÖBS) KULLANIMI 

Öğrenci Bilgi Sistemine (ÖBS) nasıl girebilirim? 

Öğrenciler kayıtlarını tamamladıkları andan itibaren ÖBS kullanıcısı olurlar. ÖBS girişi aşağıdaki şekilde 

yapılır. 

Link: obs.iyte.edu.tr 

Kullanıcı adı: Öğrenci Numarası 

TC Uyruklu Öğrenciler Şifre: TC Numarasının İlk Beş Rakamı Yabancı Uyruklu Öğrenciler Şifre: YU/TC 

Numarasının İlk Altı Rakamı ÖBS’ye ilk girişinizde şifrenizi değiştirmeniz gerekmektedir. 

 

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI 

Öğrenci Kimlik kartım kaybolursa ne yapmalıyım? 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurup Emniyet Müdürlüğü’ne gitmesi gereken zayi belgesini doldurup 

imzalatınız. 

İmzalattığınız zayi belgesini alarak, kimlik kartını kaybettiğiniz semtteki karakola götürüp, zayi belgesinin 

üzerine “KİHBİ kaydı yapılmıştır” kaşesini yaptırınız. 

Karakolda Kaşesi yapılan belge ile birlikte Öğrenci Kimlik Kartı Zayi dilekçesini Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı’na teslim edip 25 TL kimlik zayi ücretini ödeyerek makbuzunuzu alınız. 

Öğrenci kimlik kartının üzerindeki fotoğrafınızın yenilenmesini istiyorsanız, başvurudan önce Öğrenci Bilgi 

Sistemine güncel fotoğrafınızı yükleyip başvuru sırasında ise yeni fotoğrafınız ile kimlik basılması talebinizi 

belirtmeniz gerekmektedir. 

Öğrenci kimlik kartınızı, başvurunuzdan 5 gün sonra Fen Fakültesi A Blok 119 nolu ofisten teslim alınız. 

 

BELGE TALEPLERİ 

Öğrenci belgesini nasıl alınabilirim? 

Öğrenci belgeleri e-devlet üzerinden de (https://www.turkiye.gov.tr/yok-ogrenci- 

belgesi-sorgulama adresinden) alınabilir. 

(E-devlet üzerinden alınan belgeler resmi işlemlerde kullanılabilir ve belgeler kare kod onayı yapılarak 

doğruluğu tespit edilebilir.) veya .........@iyte.edu.tr uzantılı e-mail adresinizden oidb@iyte.edu.tr adresine 

talep oluşturarak mail adresinize taranmış olarak isteyebilir ya da Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gelerek 

imzalı çıktısını alabilirsiniz. 

  

 Transkript belgesini nasıl alabilirim? 

.........@iyte.edu.tr uzantılı e-mail adresinizden oidb@iyte.edu.tr adresine talep oluşturarak mail adresinize 

taranmış olarak isteyebilir veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gelerek imzalı çıktısını alabilirsiniz. 

 

ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRMESİ 

Öğrencilerle ilgili duyuruları ve bilmem gerekenleri nasıl takip edebilirim? 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Web Sayfasında (http://oidb.iyte.edu.tr adresinde) öğrencileri ilgilendiren 

konularda duyurular yayınlanmaktadır. Web sayfamızda yayınlanan duyuruları takip edebilirsiniz. 

 

ASKERLİK İŞLERİ 

Erkek öğrenciler askerlik tecil işlemleri için herhangi bir işlem yapmalı mı? 

Askerlik tecil-sevk işlemleriniz için, kayıt yaptırdığınız dönemlerde ve herhangi bir şekilde ilişiğinizi 

kestiğiniz (kayıt sildirme, mezun olma vs.) dönemlerde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nca YÖKSİS 

üzerinden yapılır. Ancak Askerlik Tecil İşlemlerinin takibi sorumluluğu, öğrencinin kendisine aittir. E-devlet 

üzerinden tecil durumları sorgulanabilir. 

Enstitümüze kayıt yaptırmadan önce askerlik sevk tehirleri devam eden öğrencilerin, Enstitümüz tarafından 

gönderilen askerlik sevk tehir işlemi teklifleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından (askerlikleri başka bir 

nedenle erteli olduğundan) kabul edilmemektedir. Bu durumda olan öğrencilerin Askerlik Sevk Tehir 

İşlemlerinin takibi ve sorumluluğu kendilerine ait olup askerlik şubesine müracaat edebilir. 

 

Yoklama kaçağı olduğumu öğrendim, ne yapmalıyım? 
Yoklama işlemi yaptırmak için lisans veya yüksek lisans mezuniyet belgenizin orijinali ile bağlı 

bulunduğunuz askerlik şubesine başvurunuz. Yeni kayıt olacağınız programın süresi lisans mezuniyetinizden 

sonraki erteleme sürenizden kısa olsa bile en son mezuniyetinize göre askerlik ertelemenizin yapılması 

gerekmektedir. 



 

 

 

SAĞLIK RAPORU 

Rahatsızlığım nedeniyle rapor aldım, nereye bildirmeliyim? 

Raporlu olduğunuz süreyle ilgili talebinizi belirten dilekçenizi kayıtlı olduğunuz ana bilim dalı başkanlığına 

teslim etmeniz gerekmektedir. 

 

KATKI PAYI ÖDEMESİ 

Katkı payını nasıl yatırabilirim? 

Sayfamız duyurular kısmında yer alan “Kayıt Yenileme” duyurusunun içinde katkı payını nasıl yatıracağınız 

belirtilmiştir. 

Katkı payının fazladan yatırılması durumunda ne yapabilirim? 

Sayfamız formlar kısmında yer alan “Katkı Payı İade Formunu” doldurarak Başkanlığımıza teslim etmeniz 

gerekmektedir. 

Katkı payını zamanında ödeyemezsem ne yapmalıyım, ödemediğim durumda ne olur? 

Zamanında katkı payını ödeyemeyen öğrencilerimiz gerekçeli dilekçe ile birlikte, Akademik Takvimde 

belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvuru yapar. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından 

mazereti uygun bulunan öğrencilerin listesi http://oidb.iyte.edu.tr adresi duyurular başlığı altında yayınlanır 

ve kendilerine tanınan zaman diliminde katkı payını ödeyebilirler. 

Katkı payının ödenmemesi durumunda ise öğrenci o yarıyıla ait öğrenim hakkını kaybeder ve öğrencilik 

haklarından yararlanamaz. 

 

 

DEVAM ZORUNLULUĞU 

Derslere devam zorunlu mudur? 

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları, ilgili 

öğretim elemanı tarafından izlenir. Devam zorunluluğu teorik derslerde %70, tasarım, laboratuvar, atölye ve 

uygulamalarda %80'dir. 

 

 

 

SINAV SONUCUNA İTİRAZ 

Sınav sonucuna itiraz edebilir miyim? 

Açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, öğrenci 

Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı’na (EABDB) başvurur. Öğrencinin düzeltme istemi, EABDB’nin önerisi 

ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra 

verilen notlarla ilgili maddi hataların bir sonraki yarıyıl kayıt süresinin başlangıcından en az beş iş günü 

öncesinde sonuçlandırılmış olması gerekir. 

 

İZİNLİ SAYILMA (KAYIT DONDURMA) 

En fazla kaç yarıyıl kayıt dondurabilirim? 

Öğrenciler hazırlık sınıfında en fazla 1 (Bir), lisansansüstü programlarda en fazla 4 (dört) yarıyıl kayıt 

dondurabilir. 

 

Kayıt dondurmak için ne zaman başvurmam gerekir? 

Kayıt dondurmak için ders seçme tarihlerinde gerekçeli dilekçe ile bölüm başkanlığınıza başvurmanız 

gerekir. 

 

Kayıt dondurulan yarıyıl için katkı payı ödemesi yapılması gerekir mi? 

Kayıt dondurulan yarıyıl için katkı payı ödemesi yapılmaz. Eğer katkı payı ödemesi yapıldıysa Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığı’ndan katkı payı iade formunu ya da http://oidb.iyte.edu.tr adresinde yer alan formlar 

kısmından çıktı alıp Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edebilir. 

 

Pandemi nedeniyle kayıt dondurursam süremden sayılır mı? 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında pandemi nedeniyle kayıt dondurmaya ilişkin 26.02.2021 

tarih ve 8/1 sayılı Senato Kararına göre 31.03.2021 tarihine kadar kayıt dondurmanız halinde kayıt dondurma 

sürenizden sayılmayacaktır.  

 

http://oidb.iyte.edu.tr/


 

 

Kayıt dondurduğum sürede öğrencilik haklarından yararlanabilir miyim? 

Kayıt dondurduğunuz süre içinde öğrencilik haklarından yararlanamazsınız. 

 

Kayıt dondurduğum süreler öğrenim süremden sayılır mı? 

Kayıt dondurduğunuz süreler öğrenim sürenizden sayılmaz. 

 

NORMAL VEYA AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERI? 

 Tezli yüksek lisans programını normal tamamlama süresi dört, azami tamamlama süresi ise altı 

yarıyıldır.  

 Tezsiz yüksek lisans programını normal tamamlama süresi iki, azami tamamlama süresi ise üç 

yarıyıldır. 

 Doktora programını normal tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz, 

lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl, azami süre ise yüksek lisans derecesi ile kabul 

edilenler için on iki, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise on dört yarıyıldır. 

 Bilimsel hazırlık programında geçirilecek azami süre iki yarıyıldır. 

 Yabancı Dil hazırlık sınıfında geçirilen normal tamamlama süresi 1 yıl, azami tamamlama süresi 2 

yıldır. 

 

 

YAZ ÖĞRETİMİ 

Yaz Öğretiminde kaç ders alabilirim? 

Yaz Öğretiminde toplam en fazla 3 ders alınabilir. 

 

Yaz Öğretiminde ders ekleme-çıkarma ve dersten çekilme işlemi yapılabilir mi? 

Yaz Öğretiminde ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme işlemi yapılamaz. 

 

Yaz Öğretimi kaydımı iptal edebilir miyim? 

Geçerli bir nedenle öğrencinin isteği üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile Yaz Öğretimi kaydı iptal 

edilebilir. 

 

Başka bir Üniversitenin Yaz Öğretiminden ders alabilir miyim? 

Lisansüstü Programı Öğrencileri için: Dersin alınacağı yükseköğretim kurumundaki programın eğitim dilinin 

%100 İngilizce olması koşulu ile Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun bulunan ve Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen dersler alınabilir. 

 

İngilizce Hazırlık sınıfını yeni bitirdim. Henüz programa başlamadan Yaz Öğretiminde ders seçebilir 

miyim? 

İngilizce Hazırlık Sınıfını bitirmiş, dil yeterliğini kanıtlamış ve derslere başlamamış olan lisansüstü 

öğrencileri de Yaz Öğretiminde ders alabilirler. 

 

Yaz Öğretimi duyurusunda yer alan kayıt adımlarından her hangi birinde eksiklik olması durumunda 

ne olur? 

Yaz Öğretiminde kayıt işlemi bir bütündür. Ders seçme, danışman onayı ve Yaz Öğretim ücreti ödeme 

işlemlerinden birisini tamamlamayan öğrencilerin Yaz Öğretimi kayıtları iptal edilir. 

 

DİPLOMA İŞLEMLERİ 

Mezun oldum diplomamı ne zaman alabilirim? 

Mezuniyetinize ilişkin Lisansüstü Eğitim Entitüsü Yönetim Kurul Kararı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na 

ulaştıktan sonra 20 iş gününde diploma basımı ve imza süreçlerini tamamlayarak diplomaları normal 

koşullarda öğrencilere teslim edilmek üzere hazır hale getirir. 

 

Diplomamı kaybettim, ne yapabilirim? 

Bir gazeteye kayıp ilanı veriniz. Gazete ve dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurunuz. İkinci 

nüsha diploma ücreti 100 TL’dir. 

 

Kaç AKTS ile mezun olabilirim? 



 

 

 Tezli yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli en az öğrenci iş yükü toplam 120 

AKTS’dir. 

 Tezsiz yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli en az öğrenci iş yükü toplam 90 

AKTS’dir. 

 Doktora (Yüksek Lisans derecesiyle) programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam öğrenci iş 

yükü yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en az 240 AKTS’dir. 

 Doktora (Lisans derecesiyle) programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam öğrenci iş yükü lisans 

derecesi ile kabul edilenler için en az 300 AKTS’dir. 

 

 

 

 

Kaç ortamalayla mezun olabilirim? 

Lisansüstü programlardaki derslerin en az 3.00 genel not ortalaması ile başarıyla tamamlanması gerekir. 

 

KAYIT SİLDİRME 

Kendi isteğim ile kayıtlı bulunduğum bölümden ilişiğimi nasıl kesebilirim? 

Kendi İsteği İle Kayıt Sildirmek isteyen öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçeyle birlikte 

şahsen başvurmalıdırlar. Şahsen başvuru yapamayan öğrenciler Noterden vekaletname vererek vekalet 

verdiği kişiler aracılığıyla kayıtlarını sildirebilirler. Vekaletnamelerde vekaletin ne için verildiği açıkça 

yazılmalı ve vekaletin aslı olmalıdır. 

 

COVID 19 Pandemisi nedeniyle, uzaktan kendi isteği ile ilişik kesme işlemleri nasıl gerçekleştirilir? 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ve eğitim öğretimin uzaktan eğitimle yapılmasına karar 

verilmesi durumunda sonraki yarıyıllar için de uygulanmak üzere öğrencilerimiz uzaktan “Kendi İsteği İle 

İlişik Kesme İşlemlerini” aşağıda şekilde gerçekleştirebileceklerdir. 

Öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan “Kendi İsteği İle İlişik Kesme Dilekçesini” 

doldurup imzalayarak, dilekçe ekine T.C. Kimlik Kartının fotokopisini ve Öğrenci Kimlik Kartını ekleyerek 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na posta ile ulaştırır. 

Öğrencinin Kendi İsteği İle İlişik Kesme talebine ilişkin postası, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaştıktan 

sonra, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrencinin, diğer birimler ile ilişik kesmesinde engel bir durum 

bulunmaması durumunda öğrencinin işlemini gerçekleştirir. 

 

 

Zorunlu Olmayan Ders Saydırma İşlemi Nasıl yapılır? 

 

Başarısız olunan ve/veya yükseltilmek istenen zorunlu olmayan derslerin alınan/alınacak derslerin 

saydırılması için ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’na şahsen başvurarak “Zorunlu Olmayan Ders Saydırma 

Formunun” doldurup teslim edilmesi gerekmektedir.  

 

 

Lisansüstü Programlarda Dersten Çekilme Var mı? 

Lisansüstü programlarda dersten çekilme yoktur. 

 

ELT Grupları nedir ne değildir? 

Müfredatınızda ki seçmeli dersler Bölüm Sekreteriniz tarafından ELT grupları altında açılır. (ELT) derslerini 

alabilmeniz için ELT gruplu derslerinin yanındaki (+) butonuna basarak, ilgili dersi seçebilirsiniz. ELT grup 

dersler seçilirken her gruptan yalnızca 1 adet ders alınabileceği için ders kayıt ekranınızda yer alan daha önce 

ders alınmamış gruplardan ders seçmelisiniz. Aynı grup üzerinden ders seçmeye çalıştığınızda ise uyarı 

mesajını dersi ekleme esnasında değil, “Kontrol Et” aşamasında alırsınız. Bu nedenle bir grup üzerinden 

yalnızca bir ders eklemeniz gerekmektedir. Tüm derslerinizi seçtikten sonra ‘Kontrol Et” ve “Kesinleştir” 

butonlarına basmanız halinde ders/derslerin kotasına dâhil olabilirsiniz. 

 

  

 


