
 

 

 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ  

DERS SEÇİM İŞLEMLERİ 

 
2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz dönemi ders seçim işlemleri 

https://obs.bezmialem.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx linki üzerinden “Online” olarak 

gerçekleştirilecektir. Öğrenci otomasyon sistemine giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan 

Kullanım Kılavuzu sekmesinden ders seçimi hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. 

Ders Seçim Sürecinde Öğrencilerimizin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 

• Ders seçiminize başlamadan önce ders planınızda almanız gereken zorunlu/seçmeli 

derslerinizi kontrol ediniz. 

•  Daha önce almadığınız, güz döneminde almanız gereken zorunlu ve seçmeli derslerinizi 

belirleyerek ders seçim işlemine başlayabilirsiniz. “Seçtiğim Derslere Ekle” butonuna 

tıklayarak tek seferde danışman onayına gönderiniz. 

• Danışman onayına gönderilmeyen veya danışmanı tarafından onaylanmayan ders seçimleri 

geçerli değildir. Bu süreçte tüm sorumluluk öğrenciye aittir. 

• Ders seçimini belirtilen tarihlerde gerçekleştirmeyen öğrenciler derslere ve sınavlara 

katılamayacaktır.  

• Daha önce alıp başarılı olunan bir dersi yeniden seçmemelisiniz. 

Kayıt işlemlerinin hatasız ve süratle gerçekleşmesi için ders seçim işlemlerinin eksiksiz 

yapılması gerekmektedir. Ders Seçim Şeması için tıklayınız. 

 

2022-2023 eğitim - öğretim yılı güz dönemi lisans/önlisans programlarında öğrenim 

görecek olan öğrencilerimiz aşağıda yer alan tarihler arasında ders seçim işlemini 

tamamlayabilirler. 

     

 
  

Fakülte / SHMYO 
Ders Seçim Tarihleri Danışman Onay 

Tarihleri 

Mazeretli Ders Seçim 

Tarihleri 

Tıp Fakültesi (1. Sınıf) 

12.09.2022-16.09.2022 12.09.2022-18.09.2022 19.09.2022-23.09.2022 

Diş Hekimliği Fakültesi 

Eczacılık Fakültesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

https://obs.bezmialem.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx
https://bezmialem.edu.tr/Documents/Ders-Secme-Semasi.pdf


 

 

 
Tüm Öğrencilerimizin Dikkatine 

 
• Hangi dersleri seçmem gerektiğini bilmiyorum, 

     (Ders Planınızı kontrol ediniz, öncelikle alttan kaldığınız dersleri almalısınız) 

 

• Kaç adet seçmeli ders almalıyım, 

     (Ders planınızda yer alan Mesleki ve Sosyal seçmeli dersleri alabilirsiniz) 

 

• Alttan aldığım derslerle zorunlu derslerimin saatleri çakışıyor, 

     (Fakülte sekreterliğiniz ile iletişime geçmelisiniz.) 

 

• Yanlış ders seçimi yaptım, ne yapmalıyım, 

(Danışman hocanıza OBS üzerinden SMS atarak dersleri iade etmesini talep ediniz) 

 

• Danışmanıma ulaşamıyorum, 

(Fakülte sekreterliğiniz ile iletişime geçmelisiniz.) 

 

Yukarıdaki problemler dışında çözümleyemediğiniz diğer tüm konularda destek 

alabilmek için; 

              

Tıp Fakültesi;                           tipderskayitdestek@bezmialem.edu.tr 

Tıp Fakültesi Öğrenci İşleri Ofis: 3151-1994-1995 

Diş Hekimliği Fakültesi;          disderskayitdestek@bezmialem.edu.tr 

Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci İşleri Ofis: 3111-3134 

Eczacılık Fakültesi;                 eczderskayitdestek@bezmialem.edu.tr 

Eczacılık Fakültesi Öğrenci İşleri Ofis: 3247 

Sağlık Bilimleri Fakültesi;      sbfderskayitdestek@bezmialem.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri Ofis: 4545-4587 

SHMYO;                   shmyoderskayitdestek@bezmialem.edu.tr 

SHMYO Öğrenci İşleri Ofis: 4843-4844 

 

 

• OBS Sistemine giriş yapamıyorum, 

(reset.bezmialem.edu.tr adresinden şifrenizi sıfırlayabilir, oluşturduğunuz 

şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz) Kullanıcı Adınız Öğrenci Numaranızdır. 

• Almam gereken dersler sistemimde yok, 

(Öğrenci işleri Direktörlüğü ile iletişime geçiniz) 

Yukarıdaki problemler dışında çözümleyemediğiniz diğer tüm konularda destek 

alabilmek için; derskayitdestek@bezmialem.edu.tr adresine mail gönderebilirsiniz. 
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