
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS SEÇME KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ KILAVUZU  
  
  

Ders Kayıt Tarihleri  : 12 Eylül – 16  Eylül 2022  

Ders Kayıtları Danışman Onayı  : 12-20  Eylül 2022  

Katkı Payları Öğrenim Ücretlerinin Ödenmesi  :  12 Eylül – 16 Eylül 2022 (Normal öğrenim süresini aşan öğrenciler için)  



 

 

 

 

1. Öğrenci Bilgi Sistemine Giriş  

Yüksekokulumuza yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz için “Ordu Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi” https://oidb.odu.edu.tr/UniFrame/lostpassword/default.aspx  sayfasına giriş 

yapmaları gerekmektedir.  

Şifresini unutan öğrencilerimiz ise Birim Öğrenci İşlerine şifre sıfırlama işlemi yaptırdıktan sonra ilk şifrelerini oluşturmak için “Ordu Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi” “ 

https://oidb.odu.edu.tr/UniFrame/lostpassword/default.aspx  ” sayfasına giriş yapmaları gerekmektedir. Daha sonra aşağıdaki resimde belirtildiği gibi “İlk Şifrenizi Oluşturmak İçin 

Tıklayınız” linkine giriş yapılır. Otomatik olarak belirlenen kullanıcı adınızı not alarak giriş sayfasına giderek kalıcı şifrenizi belirtilen kurallara göre( büyük/küçük harf ve noktalama 

işaretlerine dikkat ederek) belirleyiniz. Tekrar sayfaya giriş yaparak kayıt yenileme işlemlerinden ders kayıtlarınızı yaparak danışman onayına gönderiniz. 

 2. Şifre Oluşturma  

Karşımıza çıkan sayfada istenilen bilgiler doldurulduktan sonra “Şifre Oluştur” linkine giriş yapılır T.C Kimlik numarası, Öğrencinin Doğum Tarihi(Gün/Ay/Yıl )ve Baba isminin tamamı 

büyük harflerle yazılarak (aksi takdirde kullanıcı bilgisi bulunamadı şeklinde uyarı verecektir) geçici şifre belirlenir. Geçici şifre ile belirlenen o2…81xxxxxxx ile başlayan  kullanıcı 

adınızı not alarak giriş sayfasına giderek kalıcı şifrenizi belirtilen kurallara göre( büyük/küçük harf ve noktalama işaretlerine dikkat ederek) belirleyiniz. Tekrar sayfaya giriş yaparak kayıt 

yenileme işlemlerinden ders kayıtlarınızı yaparak danışman onayına gönderiniz. 

https://oidb.odu.edu.tr/UniFrame/lostpassword/default.aspx
http://www.oidb.odu.edu.tr/login.aspx
https://oidb.odu.edu.tr/UniFrame/lostpassword/default.aspx
http://www.oidb.odu.edu.tr/login.aspx


 

 

 

  

  



 

 

3. Kullanıcı Adı ve Şifre Şifre oluştur dedikten sonra aşağıdaki şekilde kullanıcı adı ve şifre tarafınıza verilecektir. Tekrar giriş sayfasına giderek verilen kullanıcı adı ve şifre ile 

giriş yapmanız gerekecektir.  

  



 

 

  

4. Şifre Değiştirme  

Giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki ekran gelecektir. Burada verilen şifreyi geçerli şifre kısmına yazarak “Yeni Şifre, E-Posta, GSM, Güvenlik Sorusu ve Cevabı” alanlarını doldurarak 

şifrenizi değiştirmeniz sağlanacaktır.  



 

 

Kayıt Yenileme ve Ders Seçme İşlemleri Şifrenizi değiştirdikten sonra sabit kullanıcı adınız ve yeni şifreniz oluşmuş olacaktır. Bundan sonra tüm girişlerinizde 

oluşturulan kullanıcı adı ve şifre kullanılacaktır. “ https://oidb.odu.edu.tr/login.aspx?lang=tr-TR ” adresinden bu kullanıcı adı ve şifre ile tekrar giriş yapıldığında aşağıdaki ekran 

gelecektir. Burada ders programınızı, sınav notlarınızı, transkriptinizi görebilir ve ders kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ders kayıt işlemlerini gerçekleştirmek için “Kayıt 

Yenileme (Ders Seçme) İşlemleri” linkine giriş yapılır.  

  

 
Açılan Dersler  

“Kayıt Yenileme (Ders Seçme) İşlemleri” ne giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki ekran gelecektir. Burada ders seçimlerini gerçekleştirebilmek için “Açılan Dersler” linkine giriş 

yapılmalıdır.  

  

http://www.oidb.odu.edu.tr/login.aspx


 

 

 
Ders Kayıtları ve Ders Ekleme  

Açılan Dersler linkine giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki şekilde seçmeniz gereken dersler karşınıza gelecektir. Burada pembe alanla gösterilen “Seçmeli Ders” kısmının dışındaki 

tüm dersleriniz zorunlu derslerinizdir. Zorunlu derslerinizin tümünü seçmeniz gerekmektedir. Dersleri seçmek için yanındaki tik işaretleri onaylanır. Ardından seçmeli ders alanındaki 

“+” işaretine tıklanır. Seçmeli derslerden ise alınabilecek ECTS Kredisi kadar dersler seçildikten sonra “Seçilenleri Ekle” butonuna basılır. Ardından ise “Seçilen Dersler” butonuna 

giriş yapılır.  

  

 



 

 

Danışman Onayına Gönderme  

Seçilen dersler eklendikten sonra “Seçilen Dersler” bölümüne giriş yapılır. Ardından aşağıdaki ekran gelecektir. Burada eklenen dersler görüntülenecektir. Seçilen dersler 

kontrol edildikten sonra “Danışman Onayına Gönder” butonuna basılır.  

  

 

Danışman İnceleme  

Danışman Onayına Gönderme işleminden sonra aşağıdaki ekran gelecektir. Burada derslerinizi ve danışman durumunuzu görüntüleyebilirsiniz. “Kayıtlanma Aşaması” 

bölümünde “Danışman İnceleme” yazısını göremediğiniz takdirde “Taslak” şeklinde görüntülenecektir. Şayet “Taslak” olarak görüntüleniyorsa tekrar “Açılan Dersler” kısmına 

girerek derslerinizi seçerek danışman onayına göndermeniz gerekecektir. “Kayıtlanma Aşaması” bölümünde “Danışman İnceleme” yazısını görüntülediğiniz takdirde Ders Kayıt 

İşlemleri tamamlanmış olacaktır. Ardından danışmanınız seçtiğiniz derslerin onayını gerçekleştirecektir.  

  


