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ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME DOSYASI 

 

1- Yeni (Aday Öğrenci) Kayıt 

 Üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen adaylardan şahsen 

başvuru yapacak olanlar https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/idari-

birimler/anamenu-oidb-tr adresinde duyurulan yer ve tarihlerde kendilerinden talep 

edilen belgelerle birlikte kesin kayıt işlemini gerçekleştirebilirler. 

 Kayıt için istenen bilgi ve belgeleri 

https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/idaribirimler/anamenu-oidb-tr web 

sitesinden öğrenilebilir. 

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için: 

https://www.kastamonu.edu.tr/images/Yeni_Aday_%C3%96%C4%9Frenci_Kay%C4%B1t.pd

f 

 

2- Ders Kayıt – Kayıt Yenileme 

Ders seçme ve kayıt yenileme işlerini öğrenciler öğrenci bilgi sistemi 

(https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx) üzerinden yapmak zorundadır. 

 Öğrenci, her yarıyılın başlamasından önce, akademik takvimde belirtilen sürelerde 

varsa katkı payı ve öğrenim ücretini ödedikten sonra, 

 İnteraktif olarak danışman öğretim elemanının denetiminde alacağı dersleri seçer, 

 Seçmiş olduğu dersleri danışmanına onaylatır. 

Öğrenci, almak zorunda olduğu dersler hariç olmak üzere, akademik takvimde belirtilen ders 

ekleme bırakma haftasında danışmanının onayıyla, aşağıdaki işlemleri yapabilir: 

 Alması zorunlu iken almamış olduğu bir dersi alabilir, 

 Alması zorunlu olan bir ders ile çakışan herhangi bir dersini değiştirebilir. 

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için: 

https://www.kastamonu.edu.tr/images/Derse_Kay%C4%B1t_-_Kay%C4%B1t_Yenileme.pdf 

 

3- Katkı Payı & Öğrenim Ücreti 

Katkı payı/öğrenim ücretleri her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir.  

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için: 

https://www.kastamonu.edu.tr/images/Katk%C4%B1_Pay%C4%B1__%C3%96%C4%9Freni

m_%C3%9Ccreti.pdf 
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4- Ders Başarı Durumu 

Notlar ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekilde tanımlanır: 

 

Ayrıca harf notlarından; 

B: Kredisiz dersler için başarılı, 

K: Kredisiz dersler için kalır, 

D: Devamsız, 

G: Girmedi, 

M: Muaf, 

S: Süren çalışma, 

E: Eksik olarak tanımlanır. 

Ayrıca, takip eden dönemin ders kayıt tarihine kadar düzeltilmeyen (E) notu (FF)’ye 

dönüştürülür. 

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için: https://www.kastamonu.edu.tr/images/Dersler-

Ders_Ba%C5%9Far%C4%B1_Durumu.pdf 

 

5- Ders Muafiyet – İntibak 

Ders muafiyet başvuruları kayıtlı olunan Turizm Fakültesi Öğrenci İşleri’ne yapılır.  

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için: https://www.kastamonu.edu.tr/images/Ders_Muafiyet_-

_%C4%B0ntibak.pdf 

 

6- Kayıt Dondurma – İzin 

 Öğrenci kayıt dondurma/izin isteğini ve nedenini yazılı olarak öğrenim gördüğü 

akademik birime bildirir. 

 Sağlık nedeniyle yapılacak kayıt dondurma işlemleri bu sürelerin dışındadır. 

 Kayıt dondurularak geçirilen süre azami öğrenim süresinden sayılmaz. 

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için: 

https://www.kastamonu.edu.tr/images/Kay%C4%B1t_Dondurma_-_%C4%B0zin.pdf 
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7- Sınavlar 

 Ara sınav, yarıyıl sonu, bütünleme, tek ve ek sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağı 

akademik takvimde belirtilir. 

 Derslerin sınav tarih ve saatleri ilgili fakülte tarafından belirlenir ve ilan edilir. 

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için: https://www.kastamonu.edu.tr/images/S%C4%B1navlar.pdf 

 

8- Öğrenci Bilgi Sistemi-Belge Talebi 

Öğrenci bilgi sistemine (https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx) adresinden 

kendi adınıza oluşturacağınız kullanıcı adınız ve şifrenizle bilgilerinize erişebilirsiniz. Sorun 

yaşanması halinde kayıt olduğunuz akademik birimin öğrenci işlerine başvurabilirsiniz. 

"Öğrenci Bilgi Sistemi" sayfanızdan not durumlarınızı, harç durumunuzu, genel ya da şahsi 

duyurularınızı takip edebilirsiniz. Dönem başlarında kayıt yenileme işlemlerinizi, ders kayıt 

çıktısını alabilirsiniz. İletişim bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. (Herhangi bir durumda size 

ulaşılabilmesi için iletişim bilgilerinizin güncel olması gerekmektedir.) 

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için: 

https://www.kastamonu.edu.tr/images/Ogrenc%C4%B1_B%C4%B1lg%C4%B1_S%C4%B1ste

m%C4%B1-Belge_Taleb%C4%B1.pdf 

 

9- Öğrenci Kimlik Kartı - Kişisel Bilgiler 

 ÖSYM ile yerleşen öğrencilere üniversiteye kayıt yapıldıktan sonra verilir ve bu 

kimlikler öğrenci programa kayıtlı olduğu sürece geçerlidir. 

 Lisansüstü programlara, Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Ek Kontenjan, Uluslararası 

Kontenjanla vb. kayıt olan öğrencilere kimlik kartları kayıtlardan sonra verilir. 

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için: 

https://www.kastamonu.edu.tr/images/Ogrenc%C4%B1_K%C4%B1ml%C4%B1k_Kart%C4%

B1-K%C4%B1s%C4%B1sel_B%C4%B1lg%C4%B1ler.pdf 

 

10- Yatay Geçiş-Dikey Geçiş 

Yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 

Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına 

İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato Esasları çerçevesinde yapılmaktadır. 

Lisans programına kayıtlı iken gerekli şartları sağlayıp önlisans diploması alan öğrenciler 

Dikey Geçiş Sınavına başvuru yapamaz. Çünkü Dikey Geçiş Sınavına (DGS) Meslek Yüksek 

Okulu (2 yıllık) mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar başvuru yapabilirler. 

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için: 

https://www.kastamonu.edu.tr/images/Yatay_Ge%C3%A7i%C5%9F_-

_Dikey_Ge%C3%A7i%C5%9F.pdf 
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11- Kayıt Sildirme-Disiplin 

Kayıt sildirme ile ilgili detaylı bilgi için: 

https://www.kastamonu.edu.tr/images/Kay%C4%B1t_Sildirme_-_Disiplin.pdf 

Disiplin suçları ile ilgili detaylı bilgi için: 

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16532&MevzuatIliski=0&sourceX

mlSearch=Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kurumlar%C4%B1%20%C3%96%C4%9

Frenci%20Disiplin%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi 

 

12- Mezuniyet 

 Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu diploma programının bütün 

çalışmalarını (ders, staj, bitirme ödevi, seminer vb.) başarması, 

 Mezuniyet derecesinin en az 2.00 olması gerekir. 

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için: https://www.kastamonu.edu.tr/images/Mezuniyet.pdf 

 

Faydalı Linkler 

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi: https://turizm.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ 

Öğrenci Bilgi Sistemi: https://obs.kastamonu.edu.tr/ 

Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı: https://kddb.kastamonu.edu.tr/ 

Staj İşlemleri: https://turizm.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/dokumanlar/staj 

Akademik Takvim: https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ogrenci-isleri/akademik-

takvim 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı – Genel: https://www.kastamonu.edu.tr/images/Genel.pdf 

 

İletişim 

Turizm Fakültesi Öğrenci İşleri 

Telefon: 0366 280 37 16 

E-posta: serifebilen@kastamonu.edu.tr 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

0366 280 15 76 

Öğrenci Danışma Hattı 

444 88 37 
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