
ÖĞRENCİ DERS SEÇİMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU 

 Ders seçi lerinizi https://ois.okan.edu.tr/ adresi üzeri de  ilgili tarihlerde siste  üzeri de  
yap a ız gerek ektedir. 

 “iste e giriş yaptığı ızda aşağıdaki uyarıyı alıyorsa ız Mali İşler Müdürlüğü ile iletişi e 
geç e iz gerek ektedir.  

 

 Ders seçi i yap ak içi  Ders İşle leri e üsü altı da yer ala  Ders Seç e ala ı a tıklayı ız. 

 

Ders Seçi i de Dikkat Edil esi Gereke  Kurallar  

 Bir dö e de dö e  kredi li iti +  ders hakkı kadar dersi izi ala ilirsi iz.  
 

 

 

 Ders seçi i yaparke  ö elikle daha ö e alıp kal ış olduğu uz (FF/VF) ya da hiç al adığı ız 
alt sı ıflardaki dersleri izi seç e iz gerek ektedir. 

 Üst sı ıfta  ders seçe il e iz içi  Lisa s ve Ö lisa s Eğiti  ve “ı av Yö et eliği gereği alt 
dö e lerdeki tü  dersleri izi aşarı ile ta a la ış ve ortala a ızı  4.  üzeri de  3.00 ve 

üstü de ol ası gerekmektedir. Bu şartı sağla a ız duru u da üst sı ıfta   ders al a 
hakkı ız ulu aktadır. Birde  fazla ders ala azsı ız. 

 

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. Ders kayıtları ız 
Ders Kayıt For u ile Öğre i İşleri Müdürlüğü’ e ildirildiği de işle i iz yapıla aktır.   

 İlk kez kayıt olduğu uz ve VF ila kaldığı ız derslerde çakış a var ise dersi ala azsı ız. A ak 
daha ö e dersi alıp FF ile kaldığı ız dersleri çakış a olsa dahi siste  üzeri de  seçe ilirsi iz. 
Çakış a ola  dersler Fakülte Yö eti  Kurulu Kararı ile ildirildiği de de işle  
yapıl aya aktır. 

 Ö  koşullu ola  derslerde ö  koşulu ola  dersi aşarı ile ta a la a ız gerek ektedir. 
 Dikey geçiş, çift a adal öğre ileri ile ezu iyet kredisi i  %6 ’ı ı ta a laya  öğre iler 

yö et eliği iz gereği fazla ders al a hakkı a sahiptir. Fakat fazla ders hakkı üst sı ıf 
dersleri de kulla ıl a aktadır. Bu duru da ola  öğre ileri  siste  üzeri de  kredi yükü + 

 ders hakkı ı seçerek da ış a  o ayı a gö der eleri gerekmektedir. Fazla ders talepleriniz 

ile ilgili ağlı ulu duğu uz fakülte sekreterliği e aşvur a ız gerek ektedir. 
 “iste  üzeri de  ders seçi i izi ta a ladıkta  so ra da ış a  o ayı a gö der e iz 

gerek ektedir.  Da ış a ı ız tarafı da  ders seçi i iz o ayla ıp/o ayla a a duru u u 
ders seç e ekra ı ız üzeri de göre ilirsi iz. 

 

 “iste  üzeri de da ış a ı ız ta ı lı değil ise ya da siste i izde ağlı ulu duğu uz 
da ış a da  farklı ir da ış a  is i görüyorsa ız fakülte sekreterliği ile görüşe ilirsi iz. 
Da ış a  ata aları fakülte sekreterliği tarafı da  yapıl aktadır. 

 Da ış a ı ıza ders seçi i iz hakkı da soru sor ak ve esaj gö der ek istiyorsa ız Diğer 
İşle ler e üsü altı da yer ala  Mesajlar ala ı da  Mesaj yaz diyerek da ış a ı ıza esaj 
gö dere ilirsiniz. 

 

 

 

 



 

 Dersleri  kotaları fakülte iz tarafı da  elirle ektedir. Ders kotası ile ilgili uyarı alıyorsa ız 
da ış a ı ızla görüş e iz gerek ektedir. 

 

 Ders ta ı ları fakülte iz tarafı da  elirle ektedir. Bu ders ölü ü üz içi  açıl a ıştır  
uyarısı alıyorlarsa ız da ış a ı ız ile görüş e iz gerek ektedir. 

 Kariyer ve Yaşa  Dersleri ile ilgili soru ve soru ları ız içi  Kariyer Merkezi, Happy life dersleri 

ile ilgili soru ve soru ları ız içi  Öğre i Deka lığı ile görüşe ilirsi iz. 
 Mezu iyet Koşulu olan Girişi ilik Uygula aları/Entrepreneurship Applications Dersini 

al ayı u ut ayı ız.  
 

 

 

 

 


