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ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİ YILI GÜZ DÖNEMİ DERS KAYIT İŞLEMLERİNDE 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ BİLGİLER 

   

 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemi ders kaydı (kayıt yenileme) Üniversitemizin tüm 

birimlerinde 21-28 Eylül 2020 tarihleri arasında https://obs.ahievran.edu.tr/ adresinde devam edecek 

ve bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirlenen süre içerisinde kaydını yenilemeyen öğrenciler o 

dönem için hiçbir şekilde ders alamayacakları gibi, sınavlara giremeyecekler ve öğrencilik haklarından 

da yararlanamayacaklardır. 
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DERS KAYIT İŞLEMLERİ 

 

1-Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrencinin bizzat kendisi sorumludur. 

2-Öğrenci, Akademik Takvimde belirlenen süre içinde derslere kayıt yaptırmak zorundadır. 

3-Kaydını yenilemeyen öğrenci ders alamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. 

4-Katkı payı/öğrenim ücreti ödeme yükümlülüğü olan öğrenciler, ödeme yaptıktan sonra ders seçimi 

yapabilirler. 

5-Öğrencinin, ders seçiminde    normal olarak alması gereken yarıyılda almadığı / alıp da başarısız 

olduğu dersleri  önce seçmesi,  daha sonra  kredisi yettiği miktarda  dönem derslerini alması  zorunludur. 

6-Öğrenci ders seçimini yaptıktan sonra KONTROL ET / KESİNLEŞTİR butonunu tuşlamayı 

unutmamalıdır. 

 

NOTLAR: 

* Eğitimlerini belirlenen normal sürelerinde tamamlayamayan (uzatan) önlisans, lisans ve lisansüstü 

düzeydeki birinci öğretim öğrencilerinin katkı payı ödemeleri gerekmektedir. Ayrıca Bakanlar Kurulu 

Kararı’nın 11. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince, bir Yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken ikinci bir 

yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci 

yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendisi tarafından karşılanır. İkinci bir 

yükseköğretim programı olarak üniversitemizde kayıtlı olan öğrencilerimizin katkı payı ödemeleri 

gerekmektedir. 

* Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme 

sırasında ödenir. Süresi içerisinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri kabul 

edilmeyenler, ilgili dönem için ders kaydı yaptıramazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

Öğrencilerimiz katkı payı veya öğrenim ücretlerini, ders kaydı yenileme süresince öğrenci numaraları 

ile Halk Bankası şubeleri, ATM ya da www.halkbank.com.tr internet bankacılığı üzerinden 

ödeyebilirler.  

* İkinci Öğretim öğrencileri, Uzatmalı Öğrenciler, Yabancı Uyruklu Öğrenciler, Sağlıkta Lisans 

Tamamlama, İkinci Üniversite okuyan öğrenciler harç ücreti öder.  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.halkbank.com.tr%2F&h=ATMoVDAuseO5YlL2aOUkx54CTi57POawv6zF_ydUwg1AUDucBVJFlsV0MBHQOnpgljh-DYgpJoWWwh1CQfRnr1hyMCVjZf20oe0wqf7X7Zrv2r-uOFRaRL-R3ipxhnbs87AiVhVTagJL-iYbTtqNbhPTFAm-bppN3OU5Z2j3FztzriCARkgrkA0MsEVeiyaW1u9PhbhXp3Nnz1Pc43Ifxn4FdZNV2HzufwgaZaFA6PCPy5GWovdWDxYB-PGi3v9Wqpm_xchBEPb4xaY8nxsCSWcRA8F5DtKumO2CCV5gYyJOrXByiI7mmQ

