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ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

• Öğrencilerimizin ilk kayıttan mezuniyet aşamasına kadar tüm akademik süreçlerini içerisinde
barındıran web tabanlı yazılımdır.

• Tarayıcı adres çubuğuna https://obs.gop.edu.tr/ yazarak Öğrenci Bilgi Sistemi giriş ekranına
ulaşabilirsiniz. Kullanıcı adına öğrenci numaranızı, şifre alanına Öğrenci Bilgi Sistemi şifrenizi(ilk girişte
T.C. kimlik numaranızın ilk 5 hanesi), sayıların toplamı alanına ise matematiksel işlemin sonucunu yazıp
“Giriş” butonuna tıklayarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

https://obs.gop.edu.tr/


Öğrenci Numarası Öğrenme Linki:
https://obs.gop.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx

https://obs.gop.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx


https://obs.gop.edu.tr/oibs/ogrsis/no_que
ry.aspx adresinden öğrenilen öğrenci 

numarası

TC kimlik numarasının ilk 5 rakamı

https://obs.gop.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx


Sisteme ilk defa giriş yapıyorsanız veya Şifreniz TC kimlik
numaranızı içeriyorsa karşınıza zorunlu olarak Şifre Değiştir
ekranı gelecektir.



Şifrenizi güncelledikten sonra karşınıza, aşağıdaki gibi ana menü
gelecektir.



• Ancak özlük bilgilerinizden Cep Telefonu ve E-posta bilgileri eksik ise bu
alanların doldurulması zorunludur.

• Cep Telefonu alanı: Sınav notu bilgisinin belirtilen numaraya SMS olarak
bildirilmesinde kullanılır.

• E-Posta alanı: Kullanıcı giriş bilgilerinin unutulması durumunda, Kullanıcı
kodu ve şifre bilgilerinin belirtilen e-posta adresine gönderilmesinde
kullanılır.



Özlük Bilgileri

• Bu bölümde size ait tanımlanmış olan Kimlik ve İletişim bilgilerinizi
görüp, üzerinde gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz. Üzerinde gerekli
düzenlemeleri yaptıktan sonra kaydet butonuna basarak yaptığınız
değişiklikleri kaydedebilirsiniz.



“Ders Kayıt” ekranını açmak için sol menü içerisinde yer alan

“Ders ve Dönem İşlemleri -> Ders Kayıt” linkine tıklayınız.



Açılan derslerin solundaki artı işaretine 
tıklanarak ders seçimi yapılır.



Artı butonuna tıklandığında aşağıdaki ekran açılmaktadır. 
Burada tekrar artı butonuna tıklanarak ders seçilmiş olur.



Tüm dersler aynı şekilde seçilir ve seçilen 
dersler ders listesinin altında görülebilir.



Eklenen dersi silmek veya değiştirmek için 
seçilen dersin solundaki butonuna basılır.



Ders ekleme işlemleri tamamlandıktan sonra 
kontrol et butonuna tıklanır.



Aşağıdaki gibi açılan pencerede tamam 
butonuna tıklanır.



Ders kayıt işleminin doğru bir şekilde gerçekleştirildiği kontrol
edildikten sonra kesinleştir butonuna basılarak kayıt
tamamlanır.



Önemli Not:

• Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra yapılan ders seçimleri üzerinde 
değişiklik yapılamamaktadır.



Ders Kayıt İşleminin Detaylı Anlatım 
Videosuna Aşağıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz.

• https://www.youtube.com/watch?v=LooyoTUkaBc&ab_channel=YLMZ
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https://www.youtube.com/watch?v=LooyoTUkaBc&ab_channel=YLMZ

