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Lisans 1 ve 2. Sınıf Önlisans 1.Sınıf öğrencilerinin ders kayıtları
otomatik yapılacak olup ders seçimi işlemi yapmayacaklardır.
Tam burslu programlarda öğrenimini sürdüren öğrenciler, ödeme
yapmayacaktır ancak kayıt yenilemek için Mali İşler Daire
Başkanlığına gitmek zorundadır.
Akademik takvimde belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyen
öğrenciler, o yarıyılda derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik
haklarından yararlanamazlar.
Öğrenim ücretini tamamlayıp kaydını yenileyen öğrenciler 13-19
Eylül 2018 tarihleri arasında öğrenci bilgi sistemi
(www.ois.ayvansaray.edu.tr) üzerinden ders seçimi işlemini
tamamlamaları gerekmektedir.
Yatay geçiş ile kayıt olan öğrencilerin ders seçimleri muafiyet ve
intibak işlemleri yapıldıktan sonra gerçekleşecektir. Muafiyet ve
intibak kararları geldiğinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından
Bilgi Verilecektir.
Hazırlık sınıfı öğrencileri ders seçimi yapmayacaklardır.
Kayıt donduran öğrenciler ders seçiminden önce Mali İşler Daire
Başkanlığından kayıt yenileme işlemi yapmak zorundadır. Kayıt
yenilemesini yapan 1. Sınıf öğrencilerinin ders seçimleri otomatik
yapılacak olup 2.sınıf öğrencileri www.ois.ayvansaray.edu.tr
adresinden yapacaktır.
Dönem uzatıp kaldığı dersi karşısına gelmeyen öğrenciler Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına başvurmalıdır.

2.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE !!!

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 veya FD ile kaldığınız ve
almak zorunda olduğunuz dersleri temsil eder.
Transkriptinizde gördüğünüz E harfi seçilen dersi ifade eder.
Ders seçerken ilk önce kaldığınız dersleri daha sonra dönem derslerinizi
almanız gerekmektedir.
Yatay geçişle 2.sınıfa gelen öğrenciler 40 AKTS limitini doldurana kadar
ilk önce 2.dönem derslerini daha sonra 4.dönem derslerini almaları
gerekmektedir.
Ders seçme işleminde toplam AKTS limitiniz 40 olmakla beraber 40
AKTS’ye kadar ders seçebilirsiniz.
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Mali İşler Daire
Başkanlığına gidilerek kayıt
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Açılan dersler sekmesinden ders
seçimleri yapılır.

Seçilen dersler danışman
onayına gönderilir.
Seçilen dersler danışman
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Derslerinizin tümü onaylandı mı ?

EVET

Danışmanızın kaydınızı
kesinleştirmesi ile ders
kaydı sürecini
tamamlanır.

Seçilen ders için ödeyeceğiniz
miktar sistemde karşınıza
çıkacaktır.
Belirtilen ücret mali işler daire
başkanlığına yapılır.

HAYIR

Danışmanızın onaylamadığı
dersi siliniz ve tekrar
gönderiniz. Danışmanınız
onayladığında ders kayıt
işleminiz tamamlanacaktır.

Seçilen dersler transkriptten
kontrol edilir.

OİS sistemi Ekranından Ders Seçme İşlem Aşamaları
OİS Sistemine Giriş
www.ois.ayvansaray.edu.tr adresine girerek öğrenci kısmında bulunan kullanıcı adı
bölümüne isim ve soyisminizi küçük harfler ve Türkçe karakterler kullanmadan bitişik
yazmanız gerekmektedir. (Örnek:metinaltiok) Şifrenizi unuttuysanız 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 veya FD ile kaldığınız ve almak
zorunda olduğunuz dersleri temsil eder.
3. Ders seçme işleminde toplam AKTS limitiniz 40 olmakla beraber dönem dersleriniz
40 AKTS’ye kadar ders seçebilirsiniz.

4. Ders seçme işleminizi tamamladıktan sonra son olarak danışman onayına
göndermelisiniz.

