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2020-2021 

BAHAR 
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Bahar Yarıyılı BaĢlangıcı 

01.03.2021  

Ders Kayıt Dönemi BaĢlangıç 

24.02.2020 
Ders Kaydı Dönemi BitiĢ 

05.03.2021  

ÖNEMLĠ: Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 11. 

Maddesi 3. Fıkrasına göre “ DERS ALMA ĠġLEMĠNĠ TAMAMLAYAN 

ÖĞRENCĠNĠN KAYDI YENĠLENMĠġ SAYILIR” 
 

 

 
Önemli Açıklamalar 

 
 

 

 Hazırlık sınıfı öğrencileri ders seçimi yapmayacaktır.

 

 Yatay geçiş ile kayıt olan (birinci sınıfa gelen öğrenciler dâhil) tüm öğrenciler 

ders seçimlerini bizzat ois.ayvansaray.edu.tr adresinden yapacaktır.

 

 Yatay geçişle 2.sınıfa gelen öğrenciler 45 AKTS limitini doldurana kadar ilk önce 

2.dönem derslerini daha sonra 4.dönem derslerini almaları gerekmektedir.

 

 Kayıt donduran öğrenciler ders seçiminden önce Mali İşler Daire Başkanlığı’ndan 

kayıt yenileme işlemi yapmak zorundadır.

 

 Dönem uzatan öğrencilerin başarısız olduğu dersin kredisi başına ücret ödemesi 

gerekmektedir. Ödemeniz gereken miktar ders seçme ekranında karşınıza 

gelecektir.

 

 Kayıt yenileyen öğrenci, daha önce aldığı fakat başarısız olduğu dersler öncelikli 

olmak üzere dönemde alması gereken tüm dersleri almakla yükümlüdür.



 Ders kaydını yapmayan öğrenci, öğrencilik haklarından faydalanamaz. Bu süre, 

öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

 

 Bir öğrenci, ikinci yarıyıldan itibaren ön koşullu dersler hariç olmak üzere, 

danışmanın onayını almak koşulu ile kaydolduğu derslerden en çok iki tanesini 

bırakabilir ve bu derslerin yerine yeni dersler alabilir.

 

 Ağırlıklı not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci, kayıt yaptıracağı yarıyıldaki 

toplam AKTS değerinin 45’i aşmaması şartıyla, bir üst sınıftaki derslere 

danışman onayıyla kaydolabilir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (ı) bendi kapsamında uzaktan eğitim yöntemi ile verilen dersler ile staj 

uygulaması bu hesaplamaya dâhil değildir. Üst sınıftan alınan derslerin başarı 

notları, genel ağırlıklı not ortalamasına dâhil edilir.

 

 Öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyılda alacağı dersleri danışmanına onaylatarak OİS 

üzerinden ders kayıt işlemini tamamlar. Danışmanı tarafından onaylanmayan 

ders seçimi tamamlanmamış sayılır. Bu nedenle ders seçimini yaptıktan sonra 

danışmanınızın onayını görene kadar kontrol ediniz.

 

 Öğretim planında yer alan bütün dersleri başardığı halde staj çalışmasını 

tamamlamayan öğrenci, stajını tamamlamak için kayıt yenilemek zorundadır. 

Stajını güz döneminde başlatan öğrenciler ders seçimi ekranında stajı 

gördüğünde bu dersi seçmek zorundadır.

 

 Kayıt yenileme işlemini henüz tamamlamayan ve dönem uzatıp seçeceği dersin 

kredi başına ücret ödeyecek olan öğrenciler https://www.ayvansaray.edu.tr/tr- 

TR/news-detail/online-kayit-yenileme/13022/224653 linki tıklayarak ödemeler 

konusunda detaylı bilgi alabilir.

 

 Ders kayıtlarıyla ilgili bir sorun yaşadığınızda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na 

ogrenciisleri@ayvansaray.edu.tr mail adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 Ödemeler ile ilgili bir sorun yaşadığınızda Mali İşler Daire Başkanlığı’na 

muhasebe@ayvansaray.edu.tr mail adresinden ulaşabilirsiniz.
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Öğrenim 

Ücretini Yatıran 

Öğrenci 

Öğrenim Ücretini 

Yatırmayan 

Öğrenci 

Dönem uzatıp bahar dönemine 

dersi kalan öğrenci 

 

 

 

Kayıt Yenileyen Öğrenciler Kayıt Yenilemeyen 

Öğrenciler 

Dönem uzatıp bahar döneminde 

ders alacak olan öğrenciler 

 

OĠS'te Ders ĠĢlemleri 

menüsünden Ders Seçme 

ekranına girilir. 

OĠS'te Ders ĠĢlemleri 

menüsünden Ders Seçme 

ekranına girilir. 

 
 

Açılan dersler 

sekmesinden ders 

seçimleri yapılır. 

 
OĠS'te Ders ĠĢlemleri 

menüsünden Ders Seçme 

ekranına girilir. 

Açılan dersler sekmesinden ders 

seçimleri yapılır. 

 

 
Seçilen dersler danıĢman 

onayına gönderilir. 
 

 

Seçilen ders için ödeyeceğiniz 

miktar sistemde karĢınıza 

çıkacaktır. 

 

Belirtilen ücret mali iĢler daire 

baĢkanlığına yapılır. 

  
 

 

DanıĢmanızın 

kaydınızı 

kesinleĢtirmesi ile 

ders kaydı sürecini 

tamamlanır. 

Seçilen dersler transkriptten 

kontrol edilir. 

HAYIR EVET 

 

2020-2021 BAHAR YARIYILI DERS KAYIT ĠġLEMLERĠ 

Seçilen dersler danıĢman 

onayına gönderilir. 

DanıĢmanızın onaylamadığı 

dersi siliniz ve tekrar 

gönderiniz. DanıĢmanınız 

onayladığında ders kayıt 

iĢleminiz tamamlanacaktır. 

Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığına gidilerek kayıt 

yenileme iĢlemi yapılır. 

 
Derslerinizin tümü onaylandı mı? 



OĠS sistemi Ekranından Ders Seçme ĠĢlem AĢamaları 

OĠS Sistemine GiriĢ 

ois.ayvansaray.edu.tr adresine girerek öğrenci kısmında bulunan kullanıcı adı 

bölümüne öğrenci numaranızı parola bölümüne ise T.C. Kimlik numaranızı 

yazarak giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi daha önce değiştirip unuttuysanız eğer 

şifremi unuttum bölümüne tıklayarak telefon numaranıza şifre isteyebilirsiniz. 

 

1. OİS’te Ders Seçme ekranına girilir. 
 

 

2. Ders seçme alanında Daha Önce Almadığınız Dersler, Tekrar 

Edebileceğiniz Dersler ve Tekrar Etmek Zorunda Olduğunuz Dersler 

yer almaktadır. 

 

Daha Önce Almadığınız Dersler: Dönemde almanız gereken dersleri 

Tekrar Edebileceğiniz Dersler: DD, DC ve CD ile şartlı geçilen dersleri 

Tekrar Etmek Zorunda Olduğunuz Dersler: FF, FD veya U harf notu ile 

kaldığınız ve almak zorunda olduğunuz dersleri temsil eder. 

P harf notu seçtiğiniz derslerin harf notu işlenmemiş halini temsil eder. 

http://www.ois.ayvansaray.edu.tr/


3. Ders seçme işleminde toplam 45 AKTS’ye kadar ders seçebilirsiniz. 

 

4. Ders seçme işleminizi tamamladıktan sonra son olarak danışman onayına 

göndermelisiniz. Danışmanı tarafından onaylanmayan ders seçimi 

tamamlanmamış sayılır. Bu nedenle ders seçimini yaptıktan sonra 

danışmanınızın onayını görene kadar kontrol ediniz. 


