
 

 

GENEL SORULAR  

1. Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) nedir ve nasıl hesaplanır? 

2. Her dönem başında yapılacak uyum programına katılmak zorunlu mudur? 

3. Akademik takvimin önemi nedir? 

4. Öğretim programı nedir ve ne kadar önemlidir? 

5. Ortak zorunlu dersler ne demektir?  

6. Seçmeli dersler ne demektir?  

7. Ön koşullu ders ne demektir?  

8. Ön koşul dersi ne demektir? 

9. Eş koşul dersi ne demektir? 

10. Serbest seçmeli dersler ne demektir? 

11. Dış birim dersi demektir? 

12. Başarısız olduğum ders/derslere her dönem devam zorunluluğum var mıdır? 

13. Not yükseltme amacı ile ders alabilir miyim? 

14. Not yükseltme amaçlı aldığım dersten hangi not transkripte işlenir.? 

 

DERS KAYDI İLE ALAKALI SORULAN SORULAR 
 

1. Her dönem ders kaydı yaptırmak zorunda mıyım? 

2. Ders kaydından danışmanımın zorunluluğu var mıdır? 

3. Ders kaydımı yapmadığımda ne olur? 

4. Seçmeli derslerin açılabilmesi için öğrenci sayı sınırı var mıdır? 

5. Bir dönemde alınabilecek minimum ders limiti var mıdır? 

6. Bir dönemde alınabilecek maksimum ders limiti nedir? 

7. Bir dönemde alınabilecek maksimum ders limitine ilave ders alma hakkım var mıdır?  

8. Kayıt olduğum dersten çekilebilir miyim ve şartları nedir? 

 

NOT VE SINAVLAR İLE ALAKALI SORULAR 
 

1. Sınavlara katılabilmenin şartı nedir? 

2. Mazeret sınavına katılmanın şartı nedir ve tarih sınırı var mıdır? 

3. Hangi sınavların mazeret sınavı hakkı vardır? 

4. Mazeretli olduğum günlerde olan bir başka ders veya sınavlara katılabilir miyim? 

5. Tek ders sınavına hangi şartlarda katılabilirim? 

6. Tek ders sınavından başarılı olmak için almam gereken not nedir? 



 

 

7. Tek ders sınavına girebilmek için ders kaydı zorunlu mudur ve her dönem sonunda girebilir 

miyim? 

8. Sınav sonuçlarına nasıl itiraz edebilirim? 

9. Sınav notları bağıl ve ya mutlak değerlendirme sisteminden hangisi ile değerlendirilir? 

10. Bağıl ve ya mutlak değerlendirme sisteminden hangisinin kullanılacağını nasıl 

öğrenebilirim? 

11. Şartlı veya Yeterli Geçer harf notlar nedir?  

12. Şartlı ve Yeterli Geçer Arasındaki Fark nedir? 

13. Şartlı veya Yeterli Geçer derslerden başarı şartı nedir? 

14. Şartlı veya Yeterli Geçer derslerden başarı şartı için hangi dönem ortalamasını dikkate 

almak gerekir? 

15. Mezuniyet aşamasında ortalamam 2.00 altında ise öncelikle DC veya DD harfli notları 

seçme zorunluluğum mu bulunmaktadır? 

16. Transkriptimde önceki dönemlerde aldığım DC veya DD harfli notları şartlı/yeterli geçer 

statüsünde sayılacak mı? 

 

MEZUNİYET VE DİPLOMA İLE ALAKALI SORULAR 
 

1. Hangi şartlarda mezun olabilirim? 

2. Mezuniyet aşamasında sorun yaşamam için nelere dikkat etmek gerekir? 

3. Anadal diploma programından mezun olmadan çift anadal diploması alabilir miyim? 

4. Çift anadal diploma programından mezun olmadan anadal diploması alabilir miyim? 

5. Diploma eki nedir? 

6. Hangi şartlarda onur belgesi alabilirim? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) nedir ve nasıl hesaplanır? 
Her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının o dersin kredisi ile çarpılmasından bulunan 
sonucun, alınan tüm derslerin toplam kredisine bölünmesi ile bulunur. 
 
Her dönem başında yapılacak uyum programına katılmak zorunlu mudur? 
Özellikle Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin, Üniversitenin akademik ve sosyal ortamıyla 
tanışması, Üniversite yaşamına uyum sağlamaları, öğrenci bilgi yönetim sistemini kullanmaları, 
Üniversiteli olmanın bilincini kazanmaları amacı ile düzenlenecek programa katılmaları eğitim 
yaşamlarında sorun yaşamamaları için zorunlu görülmelidir. 
 
Akademik takvimin önemi nedir? 
Öğrenim yaşamınız boyunca yapmanız gereken zorunlu işlemlerinin hangi tarihlerde yapılacağını 
belirler. Akademik takvim dışındaki talepler gerekçesi ne olursa olsun kabul edilemez ve eksik işlem 
neneni ile öğrencilik yaşamını uzamak durumunda kalınır. 
 
Öğretim programı nedir ve ne kadar önemlidir? 
Öğrenim programı, kayıtlı olduğunuz programdaki mezuniyet şartlarını ille edebilmek için (tüm 
dersleri alıp başarmak şartı ile) almanız gereken zorunlu ve seçmeli derslerin listesidir.  
 
Zorunlu dersler ne demektir? 
Kayıtlı olduğunuz öğrenip planında almakla (başarmakla )yükümlü olunan derslerdir. 
 
Ortak zorunlu dersler ne demektir?  
Güvenliği ile Yabancı Dil dersleridir ve bu dersleri alıp başarmak zorunludur. 
 
Seçmeli dersler ne demektir?  
Kaydolduğunuz programda yer alan; ders grubu içerisinde fazla sayıda ders listesinden tanımlı sayı 
kadar dersin seçilerek başarılma zorunluluğu bulunan derslerdir.  
 
Ön koşullu ders ne demektir?  
Bir başka ders/derslerden başarı şartını (DC  harf notu) sağlandıktan sonra alınabilecek derstir.  
 
Ön koşul dersi ne demektir? 
Ön koşullu derse kayıt yapılabilmesi için başarılması zorunlu olan derstir. 
 
Eş koşul dersi ne demektir? 
Bir dersle birlikte alınması gereken derstir. Eş koşul sağlama şartı en az DC’dir.  
 
Serbest seçmeli dersler ne demektir? 
Kendi ders programında yer alan derslerle çakışmamak kaydıyla; bilgi, görgü ve genel kültürünü 
arttırmak için isteğe bağlı olarak alınan derslerdir. 
 
Dış birim dersi demektir? 
Kendi programınızda yer alan zorunlu veya seçmeli derslerin yerine, ilgili birim yönetim kurullarında 
belirlenecek olan bir başka birim veya Yükseköğretim kurumundan alınan derslerdir.  
 
Başarısız olduğum ders/derslere her dönem devam zorunluluğum var mıdır? 
Evet.  
 
Not yükseltme amacı ile ders alabilir miyim? 
Evet. 
 



 

 

Not yükseltme amaçlı aldığım dersten hangi not transkripte işlenir. 
Not yükseltme amaçlı alınan dersler dâhil ilgili dönem kaydolduğu her dersin sınavına girme 
zorunluluğu bulunmaktadır. Çünkü öğrencinin not döküm belgesine son aldığı döneme ait başarı notu 
işlenir. 

 
DERS KAYDI 
 
Her dönem ders kaydı yaptırmak zorunda mıyım? 
Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde elektronik 
ortamda ders kaydını yenilemek zorunludur. 
 
Ders kaydından danışmanımın zorunluluğu var mıdır? 
Hayır. Ders kaydının yapılmasından kesinleştirilmesi ile ilgili süreci öğrenci takip etmek zorundadır. 
 
Ders kaydımı yapmadığımda ne olur? 
Ders kaydının yapılmadığı dönem öğrenim süresinden sayılır,  öğrenimine devam etme hakkı 
kaybedilir ve öğrenci belgesi verilmez.  Herhangi bir nedenle öğrenciler öğrencilik haklarından 
yararlanamazlar. 
 
Seçmeli derslerin açılabilmesi için öğrenci sayı sınırı var mıdır? 
Evet. Seçmeli derslere kaydolan öğrenci sayısının 15 kişiden az olmaması gerek. 
 
Bir dönemde alınabilecek minimum ders limiti var mıdır? 
Evet. Birinci yarıyıl hariç, alınabilecek dersiniz varsa her dönemde en az 20 AKTS’lik ders seçmek 
zorunludur. 
 
Bir dönemde alınabilecek maksimum ders limiti nedir?  
Bir yarıyıldaki ders yükü, 30 AKTS’dir. 
 
Bir dönemde alınabilecek maksimum ders limitine ilave ders alma hakkım var mıdır?  
Evet. Başarı durumuna göre ilave ders alınabilir. Eğer GANO’nuz 1,89 ve daha az ise bir yarıyılda en 
fazla 30 AKTS, 1,90-3,19 arasında ise an fazla 40 AKTS, 3.20 ve üzerinde ise an fazla 45 AKTS’ye kadar 
ders alabilirsiniz. 
 
Kayıt olduğum dersten çekilebilir miyim ve şartları nedir? 
Evet. Akademik takvimde belirtilen tarihlerde bir dönemde en fazla bir ders olmak üzere, öğrenim 
süresince Ön lisans öğrencileri, öğrenim süresince en fazla 2 dersten, lisans öğrencileri öğrenimleri 
süresince en fazla 6 dersten çekilebilirsiniz. 
 
NOT VE SINAVLAR 
 
Sınavlara katılabilmenin şartı nedir? 
Tek ders sınavı hariç akademik takvimde belirtilen tarih aralığında ders kaydının yapılmış ve devam 
zorunluluğunun yerine getirilmiş olmasıdır. Önceki dönemlerden dersin devam şartını sağlamak 
sınavlara girmek için yeterli değildir. 
 
Mazeret sınavına katılmanın şartı nedir ve tarih sınırı var mıdır? 
İlgili yönetim kurulu tarafından sunmuş olduğunuz mazeretin kabul edilmesi gerekir. Mazeretle ilgili 
her türlü müracaat, mazeretin bitimi tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde yapılır. 
 
Hangi sınavların mazeret sınavı hakkı vardır? 
Sadece dönem içi sınavlara katılamayan öğrencilerin mazeret sınav hakkı vardır. 



 

 

 
Mazeretli olduğum günlerde olan bir başka ders veya sınavlara katılabilir miyim? 
Hayır. 
 
Tek ders sınavına hangi şartlarda katılabilirim? 
Mezuniyetleri için tek dersin kalmış olması ve o dersten devam şartını sağlamış olması gerekir. 
 
Tek ders sınavından başarılı olmak için almam gereken not nedir? 
Ara sınav şartı aranmaksızın en az CC harf notunu almak gerekir. 
 
Tek ders sınavına girebilmek için ders kaydı zorunlu mudur ve her dönem sonunda girebilir miyim? 
İsteğiniz halinde ders kaydı yapmadan her dönem sonunda tek ders sınavına girebilirsiniz.  
 
Sınav sonuçlarına nasıl itiraz edebilirim? 
Notların ilan edilmesinin veya akademik takvimde belirtilen sınav not girişlerinin öğrenci otomasyon 
sistemine girilmesinin son gününden itibaren üç iş günü içerisinde kayıtlı olduğu fakülte dekanlığına 
veya yüksekokul müdürlüğüne bir dilekçeyle itiraz edilebilir. 
 
Sınav notları bağıl ve ya mutlak değerlendirme sisteminden hangisi ile değerlendirilir? 
Lisans eğitim ve öğretiminde; öğrencinin bir dersteki başarısı, bağıl ve mutlak değerlendirme yöntemi 
ile belirlenir 
 
Bağıl ve ya mutlak değerlendirme sisteminden hangisinin kullanılacağını nasıl öğrenebilirim? 
O yarıyıl açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi; yarıyıl içi çalışmalarının türleri, sayısı, 
yarıyıl içi çalışmalarının başarı notuna katkısı ve yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkılarının hangi 
oranlarda olacağı gibi hususlar, eğitim öğretim başlamadan önce öğretim elemanı tarafından öğrenci 
bilgi yönetim sistemine tanımlanır.   
.  
Şartlı veya Yeterli Geçer harf notlar nedir?  
DC ve DD notları şartlı/yeterli geçer statüsünde notlardır.  
 
Şartlı ve Yeterli Geçer Arasındaki Fark nedir? 
Ders geçme kapsamında DC ile DD arasında bir fark yoktur. Söz konusu notları almış olan öğrenci ilgili 
derslerden başarılı olmuş sayılacaktır. DC harf notuna yeterli geçer tanımının verilmesinin nedeni, ön 
koşul derslerindeki yeterliliği sağlamasını ifade eder. 
 
Şartlı veya Yeterli Geçer derslerden başarı şartı nedir? 
Mezuniyetiniz durumunda GANO’ nuz 2.00 ve üstünde olması durumunda şartlı veya yeterli geçer 
şartını sağlamış olmasıdır.  
 
Şartlı veya Yeterli Geçer derslerden başarı şartı için hangi dönem ortalamasını dikkate almak 
gerekir? 
Müfredatınızda yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü seçerek, aldığınız her dersten en az DC 
harf notunu almanız durumunda oluşan GANO’ nuzu dikkate almanız gerekir. 
 
Mezuniyet aşamasında ortalamam 2.00 altında ise öncelikle DC veya DD harfli notları seçme 
zorunluluğum mu bulunmaktadır? 
Hayır, not yükseltme amaçlı herhangi bir dersi alabilir ve mezuniyet için zorunlu olan 2.00 
ortalamasını sağlayabilirsiniz. 
 
 



 

 

Transkriptimde önceki dönemlerde aldığım DC veya DD harfli notları şartlı/yeterli geçer statüsünde 
sayılacak mı? 
Evet. 
  
MEZUNİYET VE DİPLOMA 
 
Hangi şartlarda mezun olabilirim? 
Kayıtlı olduğunuz programın zorunlu derslerin tümü ile seçmeli ders gruplarından alınması zorunlu 
dersleri alarak başarı şartını sağlamış ve GANO’nuz 2,00 veya daha yüksek ise mezuniyet şartını 
sağlamış sayılırsınız. 
 
Mezuniyet aşamasında sorun yaşamam için nelere dikkat etmek gerekir? 
Her dönem müfredatınızda yer alan derslerin alınarak başarı şartını sağlayıp sağlamadığınızı kontrol 
ederek ders kaydını yapmanız önemlidir. 
 
Anadal diploma programından mezun olmadan çift anadal diploması alabilir miyim? 
Hayır. Öncelikle anadal programından mezun olmak gerekir. 
 
Çift anadal diploma programından mezun olmadan anadal diploması alabilir miyim? 
Evet. 
 
Diploma eki nedir? 
Diplomayla birlikte verilen, gördüğünüz öğrenimin nitelikleri, başarı durumu ve programla ilgili diğer 
bilgiler belirtilir. 
 
Hangi şartlarda onur belgesi alabilirim?   
Disiplin cezası almamış, programın sonunda GANO’nuz 3,50 ve üzerinde ise onur öğrencisi olarak 
mezun olursunuz. 
Onur belgesi aldığımda durum diploma ve ya diploma ekinde belirtilir mi? 
Evet. Diploma ve diploma ekinde belirtilir. 
 
  


