
 

 

FAKÜLTEMİZE KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ  

ÖNCELİKLE SU ÜRÜNLERİ AİLESİNE HOŞ GELDİNİZ 

 

Kayıt ve muafiyet işlemleri ile ilgili bilgilendirme notları hazırlamaya çalıştık, herhangi 
bir konu ile ilgili sorunuz olması durumunda;   

Fakültemizin e-posta adresi (esuf@isparta.edu.tr)  

Fakültemiz Öğrenci İşleri Ofisi (0 246 241 64 44)  

Fakültemizin santrali (0 246 214 64 00) 

Yukarıdaki iletişim kanallarını kullanarak ilettiğiniz sorulara cevap bulmak ve sizlere 
yardımcı olmak isteriz.  

FAKÜLTEMİZE KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ 

Kayıtlar e-Devlet resmi adresi olan https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yaparak 
e-Hizmetler bölümü altında yer alan ‘Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' başlığı altındaki 
bölümde Üniversite E-Kayıt seçeneğini seçerek karşınıza gelen ekran üzerindeki adımlar 
geçilerek e-kayıt işlemini gerçekleştirilebilirsiniz. e-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 
29 Ağustos-06 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

E-Devlet üzerinden kayıt yapmasında sakınca olmayıp süresinde kayıt yaptıramayan 
öğrenciler 31 Ağustos-6 Eylül 2020 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi 
(https://obs.isparta.edu.tr) adresinden kayıt yaptırabilecektir. 

ÖĞRENCİ NUMARASI  

Öğrenci Bilgi Sistemi https://obs.isparta.edu.tr adresinden “Öğrenci No Öğren” linkini 
kullanarak TC Kimlik Numaranızı girmek suretiyle öğrenci numaranızı 29 Ağustos 2020 
tarihinden itibaren öğrenebilirsiniz. Şifreleriniz TC Kimlik Numaralarınızın Son 8 hanesi 
olarak atanmıştır. obs.isparta.edu.tr sitesi en iyi 1024 x 768 piksel ekran çözünürlüğü ve 
Internet Explorer 7.+ ziyaret edilebilir.  

DERS KAYITLARI  

Yeni Kayıt yaptıran öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemi https://obs.isparta.edu.tr 
adresinden DERS KAYITLARI otomatik olarak yapılacaktır.  
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İNGİLİZCE DERSİ MUAFİYET SINAVINA GİRMEK İSTEYEN ADAYLARIN DİKKATİNE  

Hazırlık sınıfı olmayan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin  İngilizce 1 (ING-101) ve 
İngilizce 2 (ING-102) derslerinin muafiyet sınavı 20.10.2020 Salı günü çevrimiçi(online) 
olarak yapılacaktır.  

Sınav ile ilgili bilgiler üniversitemiz web adresinde https://isparta.edu.tr/, 
https://ydyo.isparta.edu.tr ve  https://obs.isparta.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 
Sınava girmek isteyen öğrenciler 29 Ağustos- 06 Eylül 2020 tarihleri arasında OBS 
üzerinden İngilizce Muafiyet Sınavı bağlantısını tıklayarak sınava girmek istediklerini 
beyan etmek zorundadır.  

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ MUAFİYET SINAVINA GİRMEK 
İSTEYEN ADAYLARIN DİKKATİNE  

Sınava girmek isteyen öğrenciler 29 Ağustos- 06 Eylül 2020 tarihleri arasında OBS 
üzerinden TBT Muafiyet Sınavı bağlantısını tıklayarak sınava girmek istediklerini beyan 
etmek zorundadır. Sistem ders planında dersi olan öğrenciler için açılacaktır. 

MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ İÇİN BAŞVURU 

 Muafiyet talep edilecek tüm dersler için başvurular (önceki yükseköğretim 
kurumları önlisans veya lisans diploma programlarında başarılı olunan dersler) şu 
şekilde yapılır 

a) Yeni kayıt yaptıran öğrenciler; Üniversiteye kayıtlarını yaptırdıkları ilk yarıyıl 
derslerinin başlamasını izleyen on (10) işgünü içinde kayıtlı bulunduğu birime şahsen 
veya posta yoluyla yaparlar. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez. 
Postadan kaynaklanan gecikmelerde sorumluluk öğrenciye aittir.  

(b) Olağanüstü durumlarda (afet, ölüm, trafik kazası vb.) mazeretini resmi olarak 
belgeleyen öğrencilerin muafiyet başvuruları ilgili birimin yönetim kurulunca uygun 
görülmesi halinde bir (1) aya kadar uzatılabilir. Süresi içerisinde muafiyet başvurusunda 
bulunmayan öğrenci ilgili dönemin tüm derslerinden sorumludur.  

(c) Öğrencilerin başvuru dilekçelerinde önceden başarılı oldukları derslerden 
hangilerinden muaf olmak istediklerini açıkça belirtmeleri gerekir. Başvuru dilekçesinde 
belirtilen dersler haricindeki dersler için muafiyet işlemi yapılmaz.  

(d) Başvuru dilekçesinin ekine daha önce öğrenim görülen yükseköğretim kurumuna ait 
transkript, ders içerikleri ve not dönüşüm tablosunun eklenmesi gerekir. Belgelerin 
onaysız olması durumunda başvuru işleme alınmaz.  

(e) Muaf olunmak istenen ders farklı bir dilde alınmış ise onaylı Türkçe ya da İngilizce 
ders içeriğinin de dilekçeye eklenmesi gerekmektedir. 


