
İlk şifre oluşturma işlemleri 

Meslek Yüksekokulumuza yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz ilk şifrelerini oluşturmak için  Ordu Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi 

http://www.oidb.odu.edu.tr/login.aspx sayfasını açmaları  gerekmetedir.  

Daha sonra aşağıdaki resimde belirtildiği gibi ilk şifrenizi oluşturmak için tklayınız denir. 

 

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


 

Karşımıza çıkan sayfada istenilen bilgiler t.c. kimlik no, baba adı ( tamamı büyük harfle) doğum tarihi girildikten sonra “şifre oluştur” denilir.  

 



 

Şifre oluştur denildikten sonra aşağıdaki sayfa açılır ve açılan sayfada verilen kullanıcı adınız ve  geçici ilk şifreniz ile öğrenci bilgi sistemine girilir. 

(Giriş sayfasına gitmek için tıklayınıza basın) 

 



  Gelen sayfada yukarıdaki sayfada verilen kullanıcı adı ve şifreyi eksiksiz bir şekilde yazdıktandan sonra girişe basılır.Aşağıdaki sayfa karşımıza 

çıkacaktır ve  sayfada istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurarak ”kaydet “ denilir ve kalıcı şifreniz oluşturulur. 

 

 

 

 

 



Ders Kayıt Tarihleri: 09-15 Eylül 2019 

Ders Kayıt Danışman Onayı:09-19 Eylül 2019 

Katkı Payları Öğrenim Ücretlerinin Ödenmesi: 09-15 Eylül 2019 

Telefon : 0 452 223 14 86  - 0452 223 14 87 Dahili-4517-4518 

 
ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ 
Ders kaydı, kayıt yenileme 
MADDE 9 – (1) Üniversite öğrencileri, her yarıyıl veya ders yılı başında akademik takvimde belirlenen süre içerisinde o yarıyılda veya yılda 

almak zorunda oldukları derslere kaydolmak/kaydını yenilemek zorundadır ve bu işlemden öğrenci sorumludur. 
(2) Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan, kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yıla devam etme hakkını 

kaybeder. Kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde ders kaydını yapamayan/kaydını yeniletemeyen öğrencilerin devamsızlık 
sınırını aşmamak şartıyla, mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu, ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, kayıtları yenilenebilir. 

(3) Üniversiteye kayıt olan her öğrenci ders kaydını yaptırmak koşuluyla birinci yarıyıl derslerine devam hakkına sahiptir. Öğrenciler bir 
yarıyılda toplam 30 AKTS kredisi kadar ders alır. Ancak varsa öğrencinin önceki yarıyıllarda alamadıkları dersler, başarısız olduğu dersler ve 
bulundukları yarıyıldaki dersler ile birlikte en fazla toplam 45 AKTS kredisi kadar ders alabilir. 

 (4) Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilere danışman önerisi, bölüm/program başkanlığının onayı ve ilgili birimin yönetim kurullarınca 
mezuniyetin son iki yarıyılında toplam ilave iki ders daha almalarına izin verilebilir. Sınavlar sonucunda mezun olamayan öğrenciler bu hakkı bir 
daha kullanamaz. 

(5) Önceki yarıyıllardan ders almak durumunda kalan öğrenciler, öncelikle almadıkları dersler ile başarısız oldukları dersleri alırlar. Ancak 
başarısız olunan seçmeli dersin yeniden açılmaması durumunda açık bulunan aynı ulusal ve AKTS kredisine sahip olan başka seçmeli derse, ulusal 
kredisi aynı olmaması durumunda AKTS kredisi aynı olan seçmeli derse danışman önerisi ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kayıt 
yaptırabilirler.  

 
 

 
 



Kayıt yenileme ve ders kaydı için; 

Kullanıcı Adınız (başında küçük o ile öğrenci numaranız) ve oluşturulan kalıcı şifre ile Öğrenci Bilgi Sistemine girilir.  

http://www.oidb.odu.edu.tr/login.aspx Açılan sayfanın sol menüsünde yer alan Kayıt Yenileme (Ders Seçme) işlemlerine tıklanır.  

 

 

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


Açılan sayfadan “Açılan Dersler” kısmına girilir. 

 

 

 

 



-“Açılan Dersler” butonu ile ilgili yarıyılda açılan derslerin listesine ulaşılır. Gelen ekranda alınacak olan dersler işaretlenir. Seçmeli dersler ile ilgili 

ders durumu ve dersin grubu seçilir. Bu işlemler bittikten sonra “Seçilenleri Ekle” butonuna basılır.  

 



Daha sonra “Seçilen Dersler” kısmına gelinir. Açılan sayfada seçmiş olduğunuz dersler karşınıza gelecektir. Dersin tekrar alınması durumu açıklama 

kısmından kontrol edildikten sonra “Danışman Onayına Gönder” denilir.  

 

 



Danışman onayına gönderilikten sonra sayfanın sağ üst kısmından kayıtlanma aşamasında ders kayıt durumunuzu takip edebilirsiniz.  Ders kaydınızı 

danışman öğretim görevlisi onayladıktan sonra Ders kayıt işleminiz tamamlanmış olacaktır.  

  



2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK DANIŞMAN TABLOSU 

BÖLÜM ve PROGRAM ADI AKADEMİK DANIŞMAN BÖLÜM BAŞKAN ve YARDIMCILARI 

Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanlığı 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (N.Ö.) Öğr. Gör. Yasemin YILDIRIM 

B.Başkanı: Öğr. Gör. Engin YURDASEVER 

B.Bşk.Yrd.: Öğr. Gör. Neslihan ÇELEBİ 

B.Bşk.Yrd.: Öğr. Gör. Yasemin YILDIRIM 

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanlığı 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı (N.Ö.) Öğr. Gör.  Dr. Devrim KARADEMİR 
B.Başkanı: Doç Dr. Cemile B. KARADENİZ 

B.Bşk.Yrd.: Öğr. Gör. Mehmet KABACIK 

B.Bşk.Yrd.: Öğr. Gör. Ata Bahri ÇAĞLAYAN 
Aşçılık Programı (N.Ö.) Öğr. Gör.  Mehmet KABACIK 

Aşçılık Programı (İ.Ö.) Öğr. Gör. Meryem SET 

Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanlığı 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı (N.Ö) Öğr. Gör. Mehmet YALÇINKAYA B.Başkanı: Öğr. Gör. Nejat Üstün 

B.Bşk.Yrd.: Öğr. Gör. Mehmet YALÇINKAYA 

B.Bşk.Yrd.: Öğr. Gör.  Öğr. Gör. Deniz AKIN Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı (İ.Ö) Öğr. Gör. Deniz Akın 

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı 

Yerel Yönetimler Programı (N.Ö) Öğr. Gör. Harun Çam 

B.Başkanı:  Dr. Öğr. Üyesi  Adem KULAÇ 

B.Bşk.Yrd.:  Öğr. Gör. Harun ÇAM 

B.Bşk.Yrd.:  Öğr. Gör.  Gökay CİVELEK 

 

Yerel Yönetimler Programı (İ.Ö) Öğr. Gör. Selda POLAT ERDOĞAN 

İşletme Yönetimi Programı (N.Ö) Öğr. Gör. Nalan Sabır Taştan 

İşletme Yönetimi Programı (İ.Ö) Öğr. Gör.  Gökay CİVELEK 


