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Önlisans ve Lisans Programları Derslere Yazılma (Ders Kayıtları) Kuralları 

1. Sistem Tarafından Yapılan Ders Atamaları 

 
a)  Öncelikle sistem, ders yazılımı başlamadan önceki bir tarihte öğrencinin başarısız 

olduğu (notları F, NA, W, U olan) ve tekrar etmesi gereken program müfredatındaki 

zorunlu derslere alt dönemden başlayarak üst dönemlere doğru kredi limiti dahilinde 

ders kaydını yapar. Güz döneminde sırasıyla 1, 3, 5 ve 7. dönem tekrar edilecek 

derslerin, Bahar döneminde ise sırasıyla 2, 4, 6 ve 8. dönem tekrar edilecek derslerin 

kaydını yapar. Sistem tarafından atanan dersler öğrenci tarafından silinemez, öğrenci 

sadece grup (section) değişikliği yapabilir. 

b)  Önlisans/Lisans programı eğitimine içinde bulunulan akademik yılın Güz Döneminde 

başlamış olan yeni 1. (birinci) sınıf öğrenciler (regular ve okuduğu dönem sayısı 3 den 

küçük) için; Güz dönemi ve Bahar dönemi dersleri ilgili dönem içinde sistem tarafından 

otomatik atanır. Bu durumdaki öğrenciler sistem üzerinden herhangi bir ders seçim 

işlemi yapamaz. Okuduğu dönem sayısı 3 ve üzerinde olup sınıfı 1 olan öğrencilerin 

başarısız olduğu program müfredatı zorunlu derslere sistem otomatik olarak ders kaydı 

yapar, atama işlemi sonrasında öğrencinin kredi limiti kalırsa, öğrenci kalan kredisi 

kadar ders kayıt işlemini sistem üzerinden kendi yapar. 

c) Lisans programı eğitimine Bahar Döneminde başlamış olan 1. (birinci) sınıf öğrenciler 

(irregular) için; 

i.  Bahar dönemi ders seçimlerinde (okuduğu dönem sayısı 1); program 

müfredatının Güz döneminde (1. Dönem) olup bahar döneminde de açılmış olan 

derslere sistem zorunlu olarak ders kaydını yapar, programın Bahar döneminde 

olup açılan derslerini ise öğrenci sisteme girerek kredi limiti dahilinde kendi 

seçer. 

ii.  Güz dönemi ders seçimlerinde (okuduğu dönem sayısı 2) ise; öğrencinin bir 

önceki sene Bahar döneminde ders kaydını yaptıramadığı müfredatın Güz 

dönemi açılmış derslerine sistem otomatik kredi limiti dahilinde ders kaydını 

yapar, eğer öğrencinin kredi limiti kaldıysa sistem üzerinden program 

müfredatının 3. Dönem açık dersleri için ders seçim işlemini kredi limiti 

dahilinde öğrenci kendi yapar. 



2. Derslere Yazılma Kuralları (Ders Seçim Kuralları) 

a)  Zorunlu dersler alt dönemden üst dönemlere doğru sırasıyla alınmalıdır. Sıralamada 

öncelik her zaman alt dönem derslerinde, sonra dönem derslerinde, son olarak üst 

dönemlerdeki derslerdedir. Zorunlu dersler Güz dönemi dersleri (1-3-5-7) ve Bahar 

dönemi dersleri (2-4-6-8) kendi içinde blok olarak tanımlanmıştır ve önceliklendirme 

sıralaması bu blok doğrultusunda çalışır. Örnek vermek gerekirse 3. dönem dersleri 

tamamlamadan 5. dönemden ders seçilemez ancak 2. dönem dersleri tamamladıysa 4. 

dönemden ders seçilebilir. Öğrenciler Zorunlu Derslere de bu öncelik sırasına göre ders 

kaydı yapabilir. Müfredatın üst dönemlerdeki zorunlu derslerini seçerken en fazla 2 

dönem üstteki derslere yazılma işlemi yapılabilir. 

b) 1 ve 2. döneminde başarılı olmuş, 3 ve 4. yarıyılına başlayacak olan öğrenciler öncelikle 

dönemindeki zorunlu dersleri almak durumundadır, bu derslere kayıt yaptırdıktan sonra 

kalan kredi limitleri dahilinde herhangi bir seçmeli derse/derslere (GEP veya NONDEP 

veya DEP) yazılabilirler. 

c) 5 ve üzerindeki yarıyıllarına başlayacak öğrenciler için seçmeli ders kısıtı yoktur, kredi 

limiti ve program müfredatının seçmeli ders gereksinim sayısı doğrultusunda seçmeli 

derslere yazılabilirler. ( Mezuniyet Gereksinimleri uygulamasından takip edilebilir.) 

d) Tekrar edilebilecek dersin en fazla 4 dönem önce alınmış olması gerekmektedir. 

e) Sistem çakışma kontrollerini aşağıdaki kriterler doğrultusunda yapar. 

i. Tekrar ettiğiniz iki ders çakışıyorsa, sistem bu iki dersi de almanıza izin verir. 

ii. Tekrar ettiğiniz bir ders ile ilk defa aldığınız bir ders çakışıyorsa, sistem bu iki 

dersi de almanıza izin verir. 

iii. İlk defa aldığınız iki ders çakışıyorsa sistem ikinci dersi almanıza izin vermez. Bu 

durumda öncelikle alt dönemdeki dersinizi almanız gerekmektedir. 

iv.  Çakışanderslere kayıt olmanız durumunda ders ile ilgili devam zorunluluğu 

öğretim elemanının yetkisindedir. 

v.  Anadal programı ve çift anadal programında kendi içlerinde çakışma kontrolü 

yapılır (çakışmaya izin verilmez) ancak anadal programından alınan bir ders ile 

çift anadal programından alınan başka bir ders birbirleri ile çakışabilir 

(çakışmaya izin verilir). 

f)  Yaz okulunda 10 kredi saati geçmemek üzere en fazla dört ders alınabilir. Bu koşula 

kurum dışından alınan dersler de dâhildir. 

g) Anadal GNO’su 3.50 ve üzeri olan öğrenciler 20 krediye ek olarak fazladan 1 derse, 

3.75 ve üzeri olan öğrenciler ise 20 krediye ek olarak fazladan 2 derse kayıt 

yapabilirler. ÇiftAnadal ve Yandal programlarında bu madde uygulanmaz. 

h) ÇiftAnadal (ÇAP)yapan öğrenciler, Anadal ve ÇiftAnadal programından toplamda en fazla 

33 kredilik ders alabilir. Anadal ve ÇiftAnadal Programında ortak olan dersler (zorunlu 

veya seçmeli dersler) Anadal müfredatından alınmalıdır. 



3. Sınamalı Durumdaki Öğrenciler için Ek Kurallar 
 

a)  Genel not ortalaması, ikinci, üçüncü ve dördüncü akademik yılın sonunda 1.80’in 

altında olan öğrenciler sınamalı durumdadır. Güz döneminde öğretime başlayan 

öğrenciler için ilk sınamalı kontrolü dördüncü yarıyıl sonunda, bahar döneminde 

öğretime başlayan öğrenciler (irregular) için ise ilk sınamalı kontrolü üçüncü yarıyıl 

sonunda yapılır. 

b)  5.dönemine sınamalı (GNO’su 1.80 altında) olarak başlayan öğrenciler “Sınamalı 1” 

olarak tanımlanır ve sadece ilk dört dönem zorunlu derslerine kayıt yaptırabilir. Bu 

durumdaki öğrenci o dönem, zorunlu atanan derslere kayıt olduktan sonra kredisi varsa 

en fazla 3 (üç) seçmeli derse (GEP veya NONDEP veya DEP) yazılabilir ve 5-6-7 ve 8. 

dönem zorunlu derslerine kayıt yaptıramaz. 

c) 7.dönemine sınamalı (GNO’su 1.80 altında) başlayan öğrenci için; 

i. Eğer 5. dönemine sınamalı olarak (GNO’su 1.80  altında) başladıysa (Sınamalı 1); 

ilk dört (1-2-3-4) dönemden zorunlu dersleri ve en fazla 3 seçmeli ders seçebilir. 

ii.  Eğer 5. dönemine sınamalı durumda başlamadıysa (GNO’su 1.80 ve üzerinde) 

“Sınamalı 2” olarak tanımlanır ve 3-4-5-6. dönemden zorunlu dersleri 

alabilmektedir. Bu durumdaki öğrenci en fazla 3 seçmeli ders (GEP veya NONDEP 

veya DEP) seçebilir. 

d) 7. Dönemine sınamasız durumda başlayan ve/veya daha sonraki dönemlerinde (uzatmalı 

yıllarda) sınamalı durumdan bir kere çıkmışsa tüm dönemlerden ders alabilir. 

 

4. Section Detay Kuralları 
a)  Her dersin bir veya birden fazla section’ı olabilir. Öğrenciler ders/section seçimlerinde 

section detayındaki tanımlama doğrultusunda ve section’a ait kota dahilinde ders kaydı 

yapabilirler. 

b)  Zorunlu derslerde dil detayına bakılmaz. TCuyruklu veya Uluslararası öğrenciler zorunlu 

derslerini programda tanımlanmış dil detayına göre derse yazılırlar. 

c)  Genel Seçmeli(GE) dersler; öğrencinin TC Uyruklu veya Uluslararası öğrenci olması 

gözetmeksizin öğrencinin kendi sorumluluğunda olmak üzere TR (Türkçe), EN(İngilizce) 

veya TR/EN(verilen dilde) sectionlara yazılabilirler. İstisna olarak Hukuk Fakültesi 

öğrencileri TR sectionlara kayıt yaptıramazlar. 

d) Alan Dışı(Non-Departmental) seçmeli dersler için; 

i. TC Uyruklu olup, Türkçe eğitim veren programlardaki öğrenciler sadece TR 
sectionlara 

ii.  TCUyruklu olup, İngilizce eğitim veren programlardaki öğrenciler hem TR, hem EN 

sectionlara (İstisna olarak Hukuk Fakültesi öğrencileri TR sectionlara kayıt 

yaptıramazlar) 

iii. Uluslararası Öğrenci olup, Türkçe eğitim veren programlardaki öğrenciler TR 

sectionlara 

iv. Uluslararası Öğrenci olup, İngilizce eğitim veren programlardaki öğrenciler EN 

sectionlara 

kayıt yaptırabilirler. 

e) Tekrar edilen derslerde section değişiklikleri Kampüs ve Dil kontrolüne göre çalışır. 

f) Erasmus/World Exchange öğrencileri section dili EN olan tüm lisans ve belirlenmiş yüksek 

lisans derslerine yazılabilirler. 



Önemli Notlar: 

•  Ders kayıt işlemlerinde sıkıntı yaşamamak için öğrencilerimizin kayıt haftası öncesinde 

mutlaka mali onaylarını kontrol etmesi gerekir. Mali onayları olmayan öğrenciler için ders 

kayıt işlemlerini yapabilmesi mümkün değildir. Otomatik atamaların yapılabilmesi ve 

öğrencinin sistem üzerinden kendi derslerini seçebilmesi için mali onayının olması şarttır. 

 

•  %100 burslu olan öğrenciler de otomatik ders atamaya tabidir. 

 

•  Ders kayıtları öncesinde kayıtlı olduğunuz bölümün program müfredatı (zorunlu-seçmeli 

dersler listesi) ve ders içeriklerini AKTS Bilgi Paketinden (https://akts..bau.edu.tr) kontrol 

etmeniz gerekmektedir. 

 

•  SAP Fiori’de ( https://st.bau.edu.tr ) “Mezuniyet Gereksinimleri” uygulaması üzerinden 

akademik durumunuzu takip edebilirsiniz.OIS’teki slotların karşılığı, SAP’de “Mezuniyet 

Gereksinimleri” dir. 

 

•  SAP Fiori ile ilgili Sıkça Sorulan Sorulara, Sistem Dokümanlarına ve Duyurulara http:// 

sapsupport.bau.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

•  Ders seçimi ile ilglii problem yaşamanız durumunda SAP Fiori’de bulunan “Sorun Bildir” 

uygulaması içerisinde yer alan “Akademik” , eğer sistemsel bir hata alıyorsanız “Teknik”, 

ödeme onayınız ile ilgili bir hata alıyorsanız “Mali” ve hazırlık bilginiz ile ilgili bir hata 

alıyorsanız “Hazırlık” kategorisinden iletişime geçebilirsiniz. 

 

• Lütfen seçtiğiniz dersleri “Kayıtlı Olduğum Dersler” uygulamasından kontrol ediniz. 


