
DERS KAYDI REHBERİ 

Bu liste, ders kaydında öğrencilere rehber niteliğinde olması için hazırlanmıştır. Aşağıdaki sorular ve 

cevaplar ders kaydı aşamasında sık gelen sorulardan hareketle oluşturulmuştur. 

NOT: Türkçe ve İngilizce programların katalogları birbirinden farklı olduğu için öğrenciler ait olduğu 

programın talimatlarını dikkate almalıdır. 

NOT: Katalogda yapılan değişiklikten dolayı 8. maddenin özellikle incelenmesi önerilir (hem Türkçe 

hem de İngilizce bölüm öğrencileri için geçerli bir karardır.) 

1. Hangi sınıfta kaç ders alacağımdan nasıl emin olabilirim ? 

Bölüm sayfamızda (http://sosyoloji.gantep.edu.tr/) program>lisans>lisans ders kataloğu 

sekmelerini izleyerek lisans ders kataloğuna ulaşabilirsiniz. Ders kataloğunda her bir dönem için 

ayrılmış bölümler (örn: Birinci yıl, I. Yarıyıl), ilgili dönemde almanız gereken zorunlu ve seçmeli ders 

sayılarını gösterir. Buna ek olarak kataloğun alt kısmında her bir dönem için en az kaç seçmeli 

almanız gerektiği de yazar (örn: Birinci sınıfta alınması zorunlu olan seçmeli ders sayısı:1).  

2. Seçmeli derslerimi hangi dönem aldığım fark eder mi ? 

Seçmeli derslerin bir yıl içerisinde hangi yarıyılda alındığı fark etmez. Örneğin sosyoloji bölümü 

Türkçe lisans programında 4. sınıfta alınması gereken seçmeli ders sayısı toplamda 8’dir. Öğrenci 

isterse 3 tanesini güz, 5 tanesini bahar döneminde alabilir. Önemli olan bir yıl sonunda toplam 400 

kodlu 8 seçmeli ders alınmış olmasıdır. Aksi halde öğrencinin alması gereken ders sayısında eksiklik 

çıkacak ve mezuniyet durumunu etkileyecektir. Öte yandan hem ders yükünün dengeli dağılması 

hem de her dönem için açılan seçmeli sayısının sınırlı olmasından dolayı eşit bir dağılımla derslerin 

alınması tavsiye edilir. 

3. Hangi seçmeli veya zorunlu dersimin eksik olduğunu nasıl kontrol edebilirim ? 

Gaziantep Üniversitesi öğrenci bilgi sistemine (OBS) kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yaptıktan 

sonra soldaki panelden Ders ve dönem işlemleri>Müfredat durum adımlarını takip ederek almanız 

gereken ve aldığınız dersleri ve geçme durumunuzu görebilirsiniz. Önünüze açılan pencerede iki 

bölme karşınıza gelir. Sol taraftakiler almanız gereken dersleri yani müfredatınızı, sağdaki bölme 

ise aldığınız dersleri gösterir. Müfredatınızdaki her bir dersin karşısı yeşil renkli imge ve ders 

notu/adı gibi bilgilerle dolu olmalıdır. Mavi renkler muaf olarak geçtiğiniz dersi gösterir. Kırmızı 

olması durumu ise o dersten kaldığınız anlamına gelir. Her bir sınıfta almanız gereken seçmeli 

sayısını da yine bu ekrandan kontrol edebilirsiniz.  

4. Ders kaydında karşıma çıkan “yerine say/yeni bir ders olarak ekle” butonu nedir ? 

Ders kaydınızı yaparken, ders eklemek için “+” işaretini tıkladığınızda karşınıza daha önce kaldığınız 

bir dersin yerine saymak ya da yeni bir ders olarak eklemek isteyip istemediğinizi soran mahiyette 

iki buton gelebilir. Eğer daha önce kalmış olduğunuz bir seçmeli ders varsa bunun yerine başka bir 

seçmeli ders alabilirsiniz. Bunu da sistemde ders eklerken yerine saydırarak yapabilirsiniz. Ancak 

eğer böyle bir durum yoksa yeni bir ders olarak ekle butonunu tıklamanız gerekir. Aksi halde 

alacağınız yeni ders bir önceki aldığınız ve geçtiğiniz bir seçmeli yerine sayılır ve almanız gereken 

zorunlu seçmeli sayısında eksiğe neden olur. 

5. Mezun olmak için kaç AKTS gerekli ?  

Mezun olmanız için en az 240 AKTS gereklidir. 
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6. Dördüncü sınıfın sonunda 240’tan daha fazla AKTS var bu bir sorun mu? 

Mezuniyette 250’ye kadar olan AKTS’ler sorun oluşturmamaktadır. Gerekli AKTS’yi aşmamak için 

mezun olmanız gereken seçmeli sayısını takip etmeniz önerilir. Bunu da yukarıda açıklandığı gibi 

müfredat durumdan kolaylıkla yapabilirsiniz. 

7. Bitirme projesi dersimi geçmeden mezun olabilir miyim ? 

Tüm derslerinizi geçseniz ve 240 AKTS’yi tamamlasanız bile bitirme projesi dersini geçmeden 

mezun olamazsınız. 

8. Üçüncü sınıfa yeni geçtim fakat Etkinliklere Katılım dersini katalogda göremiyorum. Neden ? 

         Üniversite Senatosu'nun 26.11.2020 tarih ve 25 nolu toplantısında oluşturulan "Eğitim 

Komisyonu”’nun 07.01.2021 tarihli raporu incelenerek; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 

Başkanlığı tarafından önerilen Kariyer Planlama dersinin Üniversitelerde zorunlu okutulmasına dair yazı 

gereğince İNF398 Etkinliklere Katılım/INF398 Activities Participation dersi katalogumuzdan 

çıkarılmıştır. Yerine KRY100 Kariyer Planlama dersi eklenmiştir. Bu karar doğrultusunda 2021-2022 

eğitim öğretim yılından itibaren bu dersi alıp başarısız olan veya bu dersi hiç almayan tüm öğrencilerin 

“KRY100 Kariyer planlama/KRY100 Career Planning” dersini almasına karar verilmiştir. Söz konusu 

ders 1. sınıfın bahar döneminde açılır. Dolayısıyla üçüncü sınıfa yeni geçmiş öğrencilerin bahar 

döneminde etkinliklere katılım dersi yerine kariyer planlama dersini alması gerekir.  

COURSE REGISTRATION GUIDE 

This list has been prepared as a guide for students in course registration. The following questions and 

answers are based on frequently asked questions (FAQ) during course registration. 

NOTE: Since the catalogs of Turkish and English programs are different from each other, students 

should consider the instructions of the program they belong to.  

1. How can I be sure how many lessons I need to take in which class? 

You can access the undergraduate course catalogue by following the 

program>undergraduate>undergraduate course catalogue tabs on our department page 

(http://sosyoloji.gantep.edu.tr/). The sections reserved for each semester in the course catalog (e. g: 

First Year-Fall) show the number of compulsory and elective courses that you must take in the current 

semester. In addition, the number of electives you need to take for each semester is shown in the 

catalogue as Elective, Elective-I, Elective-II (e.g: Number of elective courses that must be taken in the 

first year-fall: 1). 

2. Does it matter which semester I take my elective courses? 

It does not matter in which semester the elective courses are taken within a year. For example, the 

number of electives to be taken in the 3rd year of the English undergraduate program in the 

Department of Sociology is 6 in total. If the student wishes, they can take 2 of them in the fall semester 

and 4 of them in the spring semester. The important thing is that at the end of a year, a total of 6 

elective courses (with a code starting with 3**) are taken. Otherwise, there will be a deficiency in the 

number of courses to be taken and it will affect the graduation status. However, due to the balanced 

distribution of the course load and the limited number of electives for each semester, it is 

recommended to take courses with an equal distribution. 
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3. How can I check which elective or compulsory course is missing? 

After logging into Gaziantep University student information system (OBS) with your user name and 

password, you can see the courses you need to take and the courses you have taken by following the 

Ders ve dönem işlemleri> Müfredat durum steps on the left panel. Two sections appear in the window 

that opens in front of you. The ones on the left show the courses you need to take, your curriculum, 

and the section on the right shows the courses you have taken. Opposite each course in your 

curriculum should be filled with information such as the green color and the course grade/name. Blue 

colors indicate the course you passed as an exemption. If it is red, it means you failed that course. You 

can also check the number of electives you need to take in each class from this screen. 

4. What is the "replace/add as a new course (yerine say/yeni bir ders olarak ekle)" button that 

appears in the course registration? 

While adding a course while registering your course, you may come across a button to count the course 

you missed before or to add as a new course. If there is an elective you have failed before, you can 

take another elective instead. You can do this by counting instead of adding courses in the system. 

However, if there is no such situation, you should be careful about adding it as a new course. 

Otherwise, the new course you will take will be counted as an elective that you have taken or passed 

before, and it will cause a shortage in the number of compulsory electives you need to take. 

5. How many ECTS are required to graduate? 

A minimum of 240 ECTS is required to graduate. 

6. There are more than 240 ECTS at the end of the fourth year, is that a problem? 

ECTS up to 250 at graduation is not a problem. It is recommended that you follow the number of 

electives you need to graduate in order not to exceed the required ECTS. You can do this easily from 

the müfredat durum (see article 3) as explained above. 

7. Can I graduate without submitting Honor’s Thesis? 

Even if you pass all your courses and complete 240 ECTS, you cannot graduate without passing the 

Honor’s Thesis. 

 

 

 

 

 


