
DANIŞMAN DERS SEÇİM KILAVUZU 

 Ders seçi leri https://ois.okan.edu.tr/  adresi üzeri de  ilgili ders seçi  tarihleri arası da 
yapıla aktır. 

 Ders seçi i yaparak o aya gö dere  öğre ileri izi a a ekra ı ız üzeri de yer ala  
“DANIŞMAN ONAYLARI  aşlığı altı da göre ilirsi iz. 

 

 Öğreti  Üyesi e üsü altı da yer ala  Da ış a  O ayları ala ı da  da ış a ı olduğu uz 
öğre ileri ders seçi  duru u a göre filtreleyerek listeleye ilir, duru ları ı ko trol 
edebilirsiniz. 

 

 

Ders “eçi i de Dikkat Edil esi Gereke  Kurallar 

 Öğre ileri  Ö  Lisa s ve Lisa s Eğiti  ve Öğreti  “ı av Yö et eliği Madde 8’e göre ders 
seçi i yap aları gerek ektedir. Yö et eliğe uygu  ol aya  ders seçi leri da ış a lar 
tarafı da  reddedil elidir. 

 Öğre ileri  ö elikle alt yarıyıllarda  daha ö e hiç al adığı ya da alıp aşarısız oldukları 
dersleri al ası gerek ektedir.  

 Öğre ileri iz muaf oldukları dersleri ye ide  al a alıdırlar.  
 Öğre iler bir yarıyılda ö görüle  ders yükü üzeri e e  fazla iki ders ala ilir. Ö görüle  ders 

yükü +  ders hakkı üst sı ıflarda  alı a ak derslerde geçerli değildir. Öğre i i  üst sı ıfta  
ders ala il esi içi  alt yarıyıllarda  aşarısız dersi ol ayıp ge el ot ortala ası GNO 4.00 

üzeri de  .  ol ası gerek ektedir. (Madde 28/3)   

  “ade e dikey geçiş sı avıyla gele  öğre iler ve ezu iyeti içi  gereke  topla  kredi i  
%6 'ı ı aşar ış ulu a  ezu iyet aşa ası daki öğre iler, fakülte/yüksekokul/ eslek 

yüksekokulu yö eti  kurulu kararı ile ilave ders ala ilirler. Üst sı ıflarda  alı a ak dersler 
ilave ders kapsa ı a gir e ektedir. 

https://ois.okan.edu.tr/


 A adal’da  ders seçi i i yaptıkta  so ra kredi yükü ü doldura  öğre iler içi  çift anadal / 

yandal progra ı da  ders seçi leri siste  üzeri de  yapıla a aktadır. Öğre ileri izi  
doldura ağı Ders Kayıt For u u da ış a ı  o ayla ası yeterli olup, Öğre i İşleri 
Müdürlüğü’ e tesli  ettiği de derslerde çakış a ol a ası hali de işle leri yapıla aktır.   

 İlk kez kayıt olu a  dersleri  ders progra ları da kıs e  de olsa ders çakış ası var ise o 
derse kayıt olu a az. 

 Ö  koşullu derslerde ö  koşul ola  dersi aşarı ile ta a la aları duru u da dö e de 
açıla  dersi ala il ektedirler. 

 Da ış a ı olduğu uz öğre i i  ekra ı da aşağıdaki uyarıyı alıyorsa ız öğre i izi Mali İşler 
Müdürlüğü’ e yö le diri iz. 

 

 Dersleri  kotaları fakülte tarafı da  elirle ektedir. Öğre iler kota dolu uyarısı alıyorlarsa 
da ış a lar tarafı da  fakültedeki yetkili kişilere ildirilerek kota artırı ı ı  yapıl ası 
gerekmektedir.  

 Öğre iler Bu ders ölü ü üz içi  açıl a ıştır  uyarısı alıyorlar ise ders ta ı la ası 
yapılırke  ilgili ölü e detay veril e iş veya kota veril e iş ola ile eği de  da ış a lar 
tarafı da  fakültedeki yetkili kişilere ildirilerek dersi  detay ta ı ı ı  ko trol edil esi 
gerekmektedir. 

 Öğre ileri  üfredatı da ulu a  seç eli ders havuz sayısı kadar seç eli ders ala ilirler.  
seç eli havuzu da  sade e  ders seçe ilirler. 

 Öğre iler ge el ot ortala ası ı yükselt ek içi  daha ö e alıp aşarı ile geçtikleri dersleri 
alabilirler.  

 Öğre iler daha ö e alıp kal ış olduğu ders yeri e dersi tekrar almak istiyor ise ve ilgili 

dersi  karşısı daki dersi seç uto u a tıkladığı da oş ekra  geliyor ya da seç eli dersler 
ya lış geliyor ise öğre i i  slotları ı ko trol et e iz gerek ektedir.  

 Öğre i slotları ı Öğreti  Üyesi e üsü altı da yer alan Slot Kontrol sekmesinden 

yapa ilirsi iz. Öğre i i  slotları ya lış eşleştirildi ise ör eği ; fakülte seç eli dersi ya a ı 
dil seç eli dersi karşısı da yer alıyor ise Fakülte izi  Öğre i İşleri Müdürlüğü soru lusu a 
mail atabilirsiniz. 

 



•   Öğre ileri  Kariyer ve Yaşa  Dersleri ile ilgili soru ve soru ları içi  Kariyer Merkezi, Happy 
life dersleri ile ilgili soru ve soru ları içi  Öğre i Deka lığı’ a yö le dire ilirsi iz. 

 Mezu iyet Koşulu ola  Girişi ilik Uygula aları/ Entrepreneurship Applications Dersini 

aldır ayı u ut ayı ız.  
 


