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VETERĠNER FAKÜLTESĠ SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) 

 

ĠLK KAYIT- KAYIT YENĠLEME 

ĠLK KAYIT ÖSS’den gelen öğrenciler 

● Kayıt için öğrencinin bizzat kendisinin müracaatı zorunlu mudur? Fakülteye ilk kez Güz yarıyılında kayıt yaptıran 

öğrencinin Ġnternet üzerinden otomasyon programında ders seçip kaydettirmesi ya da danıĢmanına uğrayıp herhangi 

bir onay yaptırması gerekiyor mu?  

Kayıt için öğrencinin bizzat kendisinin müracaatı zorunludur. Ancak 21 inci maddede gösterilen mazeretleri olan adaylar 

resmi vekaletname ile yetki verdikleri vekilleri veya kanuni mümessilleri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler. Tüm yarıyıllarda 

(1. Sınıf da dahil) tüm öğrencilerinin otomasyon sistemine ders kayıt süresi içerisinde girerek yalnızca kendi yarıyılına ait 

dersleri seçmeleri ve danışmanlarına başvurarak ders kayıt formlarını imzalamaları gerekmektedir 

DERS KAYDI (KAYIT YENĠLEME) 

●  Belirtilen sürede içinde ders kaydı yaptırılmaz ise ne olur? 

Kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde gösterilen süre içerisinde yapılır. Öğrenciler, bu süre içerisinde katkı 

payını/ikinci öğretim ücretini ödeyerek öğrenci otomasyon programında o yarıyılda/yılda alabileceği dersleri seçer. Öğrenci 

otomasyon programı üzerinden ders seçim işlemini yapan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt 

yenileme işlemlerini, öğrenci otomasyon programında danışmanları tarafından onaylanmasından sonra ders kayıt fişini, 

akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danışmanıyla birlikte imzalamak zorundadır. Belirtilen sürelerde katkı 

payını/ikinci öğretim ücretini yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyılda/yılda derslere devam edemez ve 

sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde ders kaydını 

yaptıramayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, mazeretli olarak geçen süresinin devamsızlıktan sayılması 

şartıyla, ders kayıtlarının yenilenmesine ilgili yönetim kurulu karar verir.  

●Güz (Bahar)  yarıyıl ders kaydı yaptırmayan bir öğrenci bir sonraki yarıyıl ders kaydı yaptırabilir mi? 

Evet yaptırabilir ancak; dönem kaybedilir 

●Ek kontenjandan kayıt olan öğrencilere telafi eğitimi yapılıyor mu?  

Fakültemizde herhangi bir telafi eğitimi yapılmamaktadır. 

KĠMLĠK KARTI 

●Üniversiteye ilk kez kayıt yaptırıldığında verilen kimlik  kartı, bütün öğrenim süresince geçerli midir? 

Hayır, her eğitim yılı başlangıcında 1 yıl geçerli olan bandrol alınmalıdır. 

●Kimlik kartı kaybolursa ne yapmak gerekir? 

Gazeteye kayıp ilanı verildikten sonra, 2 adet fotoğraf ile birlikte fakülte öğrenci işleri bürosuna başvurmak gerekir 

C- KAYIT DONDURMA 

●Herhangi bir nedenle öğrenime ara vermek (yani kayıt dondurmak) mümkün mü?  

Evet. Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak şartı ile yarıyılın/yılın ilk on iş günü içinde 

yapılır. Ancak bir eğitim-öğretim yılı kayıt dondurmak isteğinde olan öğrenciler için ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. Bu 

öğrenciler başvurularını ders kayıt süresi içinde yapar. Sağlık nedenine dayanan kayıt dondurma istekleri bu sürenin 

dışındadır. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan/yıldan az olamaz. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-

öğretim süresince en çok iki yarıyıl/bir yıl süre ile kayıt dondurulabilir.  



●Kayıt dondurma için herhangi bir Ģart var mı? 

Kayıt dondurmak için harç yatırarak ders kaydı yaptırmış olmak koşuluyla yarıyılın ilk 10 iş günü içerisinde (sağlık durumu 

hariç), dekanlığa başvurulması gerekir. Bir sınıfa ait iki yarıyıl süresince kayıt dondurulacaksa süresi içinde başvuru yapmak 

şartı ile harç yatırmaya ve ders kaydı yaptırmaya gerek yoktur. Ancak Bir sınıfın ikinci yarıyılı ile takip eden sınıfın birinci 

yarıyılı bir yıl kayıt dondurma gibi işlem görmez. Her iki yarıyıl için de ayrı ayrı olmak üzere harç yatırıp ders kaydı 

yaptırarak kayıt dondurabilirsiniz. 

●Kayıt dondurma ile kayıt yaptırmamak arasında bir fark var mı?  

Kayıt donduran öğrencinin azami kanuni öğrenim süresi (8 yıl), kayıt dondurma süresi kadar artırılır. Ancak öğrencinin kayıt 

yaptırmadığı yarıyıl, eğitim süresi hesaplamasına ilave edilir. 

MUAFĠYET 

●Kayıtlı oldukları programı bırakarak veya mezun olduktan sonra tekrar ÖSYS'ye girip de yeni bir programa kayıt 

yaptıranlar, yeni programda önceden baĢardıkları dersler varsa bunlardan muaf tutulabilmek için ne yapmalıdırlar? 

Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yüksek öğretim 

programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer yüksek öğretim kurumlarından ve/veya uzaktan eğitim 

kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının bu Yönetmeliğin 27 nci maddesine göre muaf olarak değerlendirilebilmesi 

için, dekanlığa/müdürlüğe muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini 

kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerekir. Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın/yılın ikinci 

haftasının sonuna kadar yapılır. Muafiyet isteği ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanarak intibakı yapılır. 

Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu 

derse/derslere devam eder 

●Muafiyet talep edilecek derslerin sayısının bir sınırı var mı? 

Herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak başvuru esnasında muaf olunması istenen tüm dersler mutlaka belirtilmelidir. 

Başvuruda belirtilmeyen dersler, şartları sağlaması durumunda dahi muaf olarak işleme konulmaz. 

●Muafiyet talep edilen derslerin notu en az ne olmalıdır? 

Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin muaf olarak sayılabilmesi için; muafiyet talebinde bulunulan 

dersin/derslerin başarı notunun, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirlenen harf notlarından en az CC harf notu veya 

karşılığı olması gerekir. Öğretim programlarında başarılı/başarısız olarak değerlendirilen ders/dersler için en az CC harf notu 

veya karşılığı aranmadan başarılı olanlar bu derslerden muaf say ılabilir.  

●Atatürk Üniversitesi mezunları veya öğrencilerinden, ÖSS’ye girerek yeniden Üniversitenin herhangi bir bir imine 

kayıt hakkı kazananların muafiyetleri kabul edildikten sonra notları nasıl değerlendirilir.?  

Muafiyet talebinde bulunulan ve muafiyeti kabul edilen ders daha önce Atatürk Üniversitesi’nden alınmışsa notu aynen 

işlenir. Bunun dışındaki durumlarda “M” (Muaf) olarak işlem görür.Atatürk Üniversitesi mezunları veya öğrencilerinden, 

ÖSS’ye girerek yeniden Üniversitenin herhangi bir birimine kayıt hakkı kazananlar ile Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan 

ve 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans 

Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Üniversite içerisinde yatay geçiş yapan öğrenciler, 

daha önce Üniversitede alıp başarılı oldukları derslerden, muafiyet talebinde bulunabilir. İlgili yönetim kurullarınca 

muafiyetleri kabul edilen derslerin notları daha önce aldıkları harf notları olarak işlenir.  

AĞIRLIK GENEL NOT ORTALAMASI (AGNO) 

●Ağırlıklı genel not ortalaması nedir? 

AGNO; öğrencinin fakülte/yüksekokulda öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dahil olmak 

üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saati ile o dersin başarı notunun bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde 

belirtilen ağırlık katsayısı ile çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi saatine bölünmesi ile 

hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır. 



●AGNO nasıl hesaplanıyor? 

Öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saati ile dersin 

başarı notunun ağırlık katsayısı ile çarpılması ile elde edilen sayıların toplamının almış olduğu tüm derslerin kredi saatleri 

toplamına bölünmesi ile hesaplanır. 

●Yarıyıl AGNO'su var mı? 

Yarıyıl AGNO’su sadece yeni kayıt yaptıran öğrencilerin 1.dönem sonunda oluşur.1.dönem ortalaması hem ANO hemde 

AGNO  olarak değerlendirilir.Yarıyıl ANO’su vardır 

●Tekrar aldığım derslerin notları AGNO ya nasıl etki ediyor? 

Yarıyıl tamamlandığında AGNO değeri artık sabitlenir. Dolayısıyla herhangi bir dersi daha sonradan alsanız dahi geçmiş 

yarıyıl sonundaki AGNO değeriniz değişmez. Bu durumda tekrarladığınız derslere ait notlar tekrar hesaba katılır ve sadece 

son (tamamladığınız yarıyıl) AGNO değeriniz değişir. Yani artık yeni bir AGNO değerine sahip olursunuz . Yaz okulunda 

alınan dersler de aynı şekilde hesaba katılır ve yaz okulu sonrasında ayrı Bir AGNO hesaplanmaz, sadece bahar yarıyılı 

AGNO’su değişir. 

●AGNO'm yanlıĢ hesaplanmıĢ. Nasıl itiraz edebilirim? 

AGNO’lar sistem tarafından hesaplandığı için yanlış hesaplanması söz konusu değildir. Ancak eksik ve yanlış notlar varsa 

bunlarında düzeltilmesi için dekanlık makamına dilekçe verilmesi gerekir. 

●Notlarımı 4’lük sistemden 100'lük sisteme nasıl çevirebilirim? 

YÖK tarafından yayınlanan dönüşüm tablosunu kullanarak çevirebilirsiniz. 

DERS ALMA DURUMU 

●Yönetmelikte geçen “alt yarıyıl” nedir? 

Öğrencinin ders alma şartlarını yerine getirdiği (içinde bulunduğu) yarıyılın öncesindeki yarıyıllardır.Örneğin öğrenci o 

yarıyıl 3. sınıfın ikinci yarıyılına (VI. Yarıyıl) ait dersleri alacaksa onuniçin alt yarıyıl 1. ve 2. sınıfın ikinci yarıyıllarıdır (II. 

ve IV. Yarıyıllar). 

●Yönetmelikte geçen “üst yarıyıl” nedir? 

Öğrencinin ders alma şartlarını yerine getirdiği içinde bulunduğu yarıyılın sonrasındaki yarıyıllardır. Örneğin öğrenci o 

yarıyıl 2. sınıfın birinci yarıyılına (III. Yarıyıl) ait dersleri alacaksa onun için üst yarıyıl 3. sınıfın birinci yarıyılıdır (V. 

Yarıyıl). “Takip eden yarıyıl” ile “üst yarıyıl” birbirine karıştırılmamalıdır. Üst yarıyıl, içinde bulunulan yarıyılın iki sonrası, 

takip eden yarıyıl ise öğrencinin önündeki ve daha önce hiç dersini almadığı yarıyıldır. 

●AGNO barajı ne demektir? 

Her yarıyıllın sonunda hesaplanan ve o ana kadar alınmış tüm derslere ait olan AGNO değerinizin birbirini takip eden son iki 

yarıyılda (her ikisi birden) 2.00 ın altında olması durumunda önünüzdeki ve daha önce hiç dersini almamış olduğunuz (takip 

eden) yarıyıldan hiç almadığınız bir dersi alamazsınız. Bu durumda alt yarıyıllara ait derslerden öncelikle FF aldığınız ve 

devamsız tekrara kaldığınız dersleri, kredi sınırını aşmamak şartıyla da isterseniz diğer derslerden AGNO değerinizi 

yükseltmek üzere alırsınız. Bu durum AGNO ≥ 2.00 olana kadar devam eder. 

●AGNO barajı nedeniyle yarıyıl/yıl kaybettim, hangi yarıyıl  benim için üst yarıyıl oluyor? 

Hangi yarıyıla ait ders alma şartlarını yerine getirebiliyorsanız o yarıyıl sizin yarıyılınız olur ve bu yarıyılın  en  az  iki  

sonrası  sizin  için  üst,  en  az  iki  öncesi  de  sizin  için  alt  yarıyıl  olarak tanımlanacaktır. Ders  alma  durumunun   ortaya  

konması  esnasında  fakülteye  giriş  (kayıt)  yılınızın herhangi bir önemi yoktur. 



●Benimle birlikte baĢlayan arkadaĢlarım VI. Yarıyıldan (3. S ınıf 2. Yarıyıl) ders alıyorlar.Ben ise AGNO barajı 

nedeniyle IV. Yarıyıla (2.sınıf 2. Yarıyıl) ait dersleri yeni (tümünü ilk kez) alıyorum ve aldığım derslerin kredi toplamı 

35'den (2009 giriĢliler ve sonrası için35 dan) az. ArkadaĢlarım ile birlikte VI. Yarıyıldan ders alabilir miyim? 

Alamazsınız, çünkü VI. Yarıyıl sizin için üst yarıyıl olur ve AGNO'nuz 2.50 veya üzeri değilse üst yarıyıldan ders 

alamazsınız. Tekrar dersi olmayan ve AGNO’su en az 2,50 olan ara sınıf öğrencileri, ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine 

getirdiği, üst yarıyıl/yıl programlarına ait derslerden, ilave olarak haftalık azami kredi saati miktarını aşmamak üzere en çok 

10 kredi saate kadar ders alabilirler. Öğrenciler; bu şartları yerine getirdiği sürece, kayıt yeniledikleri yarıyılda/yılda daha 

önceki yarıyılda/yılda ilave olarak aldıkları derslerin kredi saati kadar dersi üst yarıyıldan/yıldan aldıktan sonra, ön şart lı 

olmayan veya ön şartını yerine getirdiği en çok 10 kredi saate kadar dersi üst yarıyıldan/yıldan alabilir.  

●Benimle birlikte baĢlayan arkadaĢlarım VI. Yarıyıldan (3. S ınıf 2. Yarıyıl) ders alıyorlar. Ben ise AGNO barajı 

nedeniyle III. Yarıyıl (2.sınıf 1. Yarıyıl) derslerini tekrar ederek AGNO'mu 2.00'ın üzerine çıkarttım. Daha önceden 

IV. Yarıyıldan (2.sınıf 2. Yarıyıl) almıĢ olduğum dersler vardı. Bu dersler ile birlikte VI. Yarıyıldan (3. S ınıf 2. 

Yarıyıl) da ders alabilir miyim?  

Daha önceden III. Yarıyıldan yönetmeliklere uygun olarak  ders almıĢ (bir ders dahi olsa) bir öğrenci AGNO’sunu ≥ 

2.00 (mutlak Ģart) yaptığı için kredi sınırını aĢmadığı sürece,  öncelikle alt yarıyıllardaki (II. ve IV.yarıyıl) dersleri 

almak Ģartıyla VI.yarıyıldan da ders alabilir. 

●Benimle  birlikte  baĢlayan  arkadaĢlarım  VIII.  Yarıyıldan  (4.  S ınıf  2.  Yarıyıl)  ders alıyorlar. Ben ise AGNO 

barajı nedeniyle VII. Yarıyıl (4.sınıf 1. Yarıyıl) derslerini tekrar ederek AGNO'mu 2.00'ın üzerine çıkarttım. Daha 

önce AGNO barajına takıldığımdan VI. Yarıyıldan (3. S ınıf 2. Yarıyıl) hiç ders alamamıĢtım.  ġ imdi hem VI. 

Yarıyıldan (3. S ınıf 2. Yarıyıl) ve hem de VIII. Yarıyıldan (4. S ınıf 2. Yarıyıl) ders alabilir miyim? 

VII. Yarıyıldan (4.sınıf 1. Yarıyıl) ders aldığınız için  kredi sınırını aĢmamak kaydı yla hem VI. yarıyıldan ve hem de 

VIII. Yarıyıldan ders alabilirsiniz. Ancak öncelikle alt yarıyıl derslerini almanı z gerekir (madde 30 a bakınız). 

●AGNO  barajı  nedeniyle  bir  alt  yarıyıl  derslerinin  bir  kısmını  almamıĢtım. ġu  anki yarıyılım ile al t yarıyıl 

derslerinin hepsini birlikte alabilir miyim? 

Toplamda  kredi sınırını aşmamak şartıyla (35 Kredi)öncelikle alt yarıyıldan alınmayan dersler olmak üzere mevcut  

yarıyılınızdan dersler birlikte alınabilir. 

●I. Yarıyıl sonunda AGNO değerim 2.50'nin üzerinde olduğundan  bahar yarıyılı ders kaydında hem II. Yarıyıldan 

ve hem de III. Yarıyıldan ders alabilir miyim?  

Hayır, I.sınıf öğrencileri üst yarıyıldan ders alamaz. 

●Derslere yazılma, yeni ders kaydı nasıl yapılıyor? 

Yarıyıl  için  belirlenen  ders  kayıt  süresinde  Öğrenci  otomasyon  sistemine  internet  üzerinden bağlanılarak tahsis edilen 

şifre vasıtasıyla ulaşabilir ve yarıyıla ait dersler seçilebilir. Ders kaydının tamamlanmış  olabilmesi  için  seçilen   derslerin  

danışman  tarafından  onaylanması  ve  ders  kayıt formunun öğrenci ile danışman tarafından karşılıklı imzalanması 

gerekmektedir. 

●Haftalık ders programında alttan almam gereken dersler ile çakıĢan yarıyıl derslerim var. Bunları alabilir miyim? 

Öğrenciler, öncelikle FF notu almış oldukları derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci değişim programlarından 

yararlanan öğrenciler, ilgili değişim programının uygulandığı kurumdan alarak başarısız oldukları dersi/dersleri yaz okulunda 

ve/veya değişim programı dönüşünde kendi kurumundan alabilir.Öğrenciler içinde bulundukları yarıyılda/yılda alacakları 

derslerin haftalık saatleri ile tekrar alacakları derslerin haftalık saatlerinin, devamsızlık oranını aşacak şekilde çakışması 

halinde, öncelikle tekrara kaldıkları dersleri almak zorundadır. Çakışmalar sebebiyle derslere kayıt yaptıramama, eğitim-

öğretim sürelerindeki üst sınırların işlemesini engellemez. 

●Bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredi saatleri toplamının bir üst sınırı var mıdır? 

Mevcut yönetmeliğe göre bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredi toplamı maksimum 35 dir. Ancak çeşitli sebeplerle 

intibakları yapılan öğrenciler için bu kredi üst sınırı, intibaklarının yapıldığı sınıfın bağlı olduğu yönetmeliğe göre uygulanır. 



●Bu kredi sınırına Türk Dili, Yabancı dil ve Atatürk Ġlke ve Ġnkılap tarihi derslerinin kredisi dâhil mi? 

Hayır, bu dersler kredi hesabında dikkate alınmaz. 

●Kayıt yenileme sırasında öncelikle alttan baĢarısız olunan ders mi alınmalıdır? 

FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak 

devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır 

Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD 

notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun üzerinde 

ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile 

değerlendirilir.  

●AGNO'mu yükseltmek için tekrar dersim olmamasına rağmen alt yarıyıldaki dersleri  tekrar alabilir miyim? 

AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce almış olduğu derslerden FF notu almış olduğu ders/dersler dışında da 

azami kredi sınırını aşmamak kaydıyla, istediği kadar ders alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin 

aldığı en son not geçerlidir. 

●Ders kaydı için herhangi bir Ģart var mı? 

Belirtilen sürelerde katkı payını/ikinci öğretim ücretini yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyılda derslere 

devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde 

ders kaydını yaptıramayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, mazeretli olarak geçen süresinin devamsızlıktan 

sayılması şartıyla, ders kayıtlarının yenilenmesine Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu karar verir. 

SINAVLAR VE DEĞERLENDĠRMENĠN YAPILMASI 

●Sınav sonuçlarına itiraz edilebilir mi? Nasıl? 

Vize ve Final sınavlarına, fakültemiz web sitesinde bulunan “Not İtiraz Dilekçesi” doldurularak fakülte dekanlığına notların 

ilan edildiği günden itibaren  en fazla 5 iş günü içerisinde itirazda bulunulabilir. 

●Mazeretim nedeniyle kısa süreli sınav/sınavlarına giremedim? Mazeret dilekçesi verip sınav hakkı isteyebilir 

miyim? 

Hayır. Mazeretler ancak vize ve final sınavları için Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile geçerli olabilir. 

●Mazeret sınavı için alınan sağlık raporu hangi durumda geçerlidir? 

Sağlık raporları, süresi içinde başvurulması ve heyet raporu (En az 3 uzman hekimin imzaladığı Sağlık Kurulu raporu) olması 

durumunda Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile mazeret sınavı için geçerli olabilir (Bkz. Madde 54). 

●Mazeret S ınavına hangi hallerde girebilirim. Mazeret sınavı için alınan raporlar kaç gün içinde bölüm baĢkanlığına 

verilmelidir? 

Mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler sınav haklarını ilgili yönetim kurullarınca belirlenen tarihler 

arasında kullanır İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınavlara ve yarıyıl/yıl sonu 

sınavlarına katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Bütünleme sınavı uygulaması olan birimlerde yarıyıl/yıl sonu 

sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez; bütünleme sınavı için mazeret sınav hakkı kullanılır. Kısa süreli sınavlar ile t elafi 

sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.  
Mazeret beyan eden öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde fakültemiz web sitesinde 

bulunan “Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi” ile başvurmak zorundadırlar 

●Mazeret dilekçesine verilen cevabı nasıl öğrenebilirim? 

Öğrencinin mazeret durumu Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve çıkan karar kendisine tebliğ edilir. 

 



BAġARI – BAġARISIZLIK 

●DD ve DC notu baĢarılı bir not mudur? 

DD ve DC notu ilgili dersin koşullu olarak başarıldığını (geçildiğini) gösterir. 

●Hangi durumlarda bir öğrenci akademik anlamda baĢarısız sayılır? 

Kısmen veya tamamen sınıf geçme ve/veya yıllık sistem uygulanan birimler hariç olmak üzere, başarı baraj notu 4,00 

üzerinden 2,00’dır. En son hesaplanan AGNO’su ile bir önceki AGNO’su başarı baraj notunun altında olan öğrenci başarısız 

sayılır. Başarısız öğrenciler üst yarıyıllardan/yıllardan yeni ders alamaz.  

 

MEZUNĠYET 

●Mezun olabilme koĢulları nelerdir? 

Fakülte eğitim-öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları 

başarıyla tamamlayan ve AGNO’su en az 2,00 olan öğrencilere bu programın lisans veya ön lisans diploması verilir.  

●Öğrencinin mezuniyet tarihi hangi tarihtir? 

Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavının yapıldığı gündür. Ancak, bu tarihe kadar staj, endüstriye dayalı 

öğretim, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve diğer sebeplerle mezun olamayan 

öğrenciler, bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur.  

●Bütün dersleri baĢaran sadece stajı sonraki yarıyıla kalan bir öğrenci o yarıyıla ait katkı payını ödemek zorunda 

mıdır? 

Evet. Mezuniyetleri, bir sonraki akademik yıla taşan öğrenciler ise o eğitim-öğretim yarıyılında/yılında katkı payını veya 

ikinci öğretim ücretini öderler.  

●Tüm dersleri aldım ve hiç FF notum yok ancak AGNO'm 2.00'ın  altında. Mezun olabilir miyim? 

Son yarıyılda/yılda FF notu almadıkları halde, AGNO'ları 2,00'ın altında olan öğrenciler, son iki yarıyılda/yılda DD, DC veya 

CC notu aldıkları en çok üç dersten mezuniyet AGNO baraj sınavına girerler.  

●AGNO baraj sınav hakları ne zaman kullanılır? 

Öğrenciler bu sınav haklarını, ilgili yönetim kurullarının uygun göreceği tarihlerde kullanır 

●Tüm dersleri almıĢ olan ancak tek bir FF dersi olan öğrenci mezun olabilmesi için herhangi bir sınav var mı? 

Mezuniyetleri için yarıyıl/yıl sonunda devam ve/veya uygulama şartlarını yerine getirmiş, ancak tek dersten FF alarak 

başarısız olmuş öğrenciler için bir defaya mahsus olmak üzere, tek derse kaldığı yarıyıl/yıl veya bütünleme sınav dönemi 

sonunda yapılan sınavdır. Bu sınavdan yararlanmak isteyen öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili 

dekanlık/müdürlük kararı ile bu tek dersin sınavına, tek derse kaldığı anlaşılan yarıyıl, yıl veya bütünleme sınav dönemi 

sonunda girerler. Tek ders sınavı hakkı bir kez kullanılır. Tek ders sınavında FF notu alarak başarısız olan öğrenciler, daha 

önce devamını almış oldukları bu derse tekrar devam etmeksizin, akademik takvimde belirtilen güz ve bahar sınav 

dönemlerinde bu dersin sınavına girebilirler.  

●Güz yarıyılında bulunan tüm dersleri verdim, ancak bahar yarıyılında alıp da baĢarısız olduğum bir ders var. Bu 

ders için tek ders sınavına güz yarıyılı sonunda girebilir miyim? 

Evet, tek ders sınavına bahar yarıyılı sonunu beklemeden güz yarıyılında girebilirsiniz. 

●Tüm dersleri aldım ancak tek bir FF dersim var. Stajımı da henüz yapmadım. Tek ders sınavına girebilir miyim? 

Evet, tek ders sınavına girmek için staj yapmış olma şartı yoktur. Dolayısıyla tek ders sınavından sonra stajınızı 

tamamlayabilirsiniz 



YATAY GEÇĠġ ve DERS MUAFĠYETĠ 

●Yatay geçiĢ nedir? 

Öğrencinin kayıtlı olduğu önlisans ve lisans düzeyindeki bir yükseköğretim kurumundan diğerine (Bir üniversiteden diğerine 

veya aynı üniversite içinde eşdeğer eğitim programları uygulayan bir fakülteden diğerine) geçiş yapması esasıdır. 

●Ne zaman yatay geçiĢ yapılabilir? 

Kontenjan ilan edilmiş ise her yarıyıl başında ve dersler başlamadan önce geçiş için başvurulan fakülte ve yüksekokulların 

yönetim kurullarının kararı ile yapılır. 

Fakültenin bölümleri arasındaki yatay geçişler ilk iki ve son iki yarıyıl hariç kontenjan ilan edilmesi durumunda yapılabilir. 

●Yatay geçiĢ için ne zaman baĢvurulur? 

İlan edilen süre içerisinde başvurulması zorunludur. 

●Nasıl baĢvuru yapılır? 

a.   Müracaat edilecek fakülte dekanlığına hitaben yazılan dilekçe, 

b.   Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı; izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin 

fotokopi ve suret olmayan aslı (transkript). 

c.   Disiplin cezası almadığına dair belge, (fotokopi ve suret kabul edilmez) ile birlikte dekanlığa yapılır. 

●Yatay geçiĢ için Ģartlar nelerdir? 

         Kurumlar arası yatay geçiş yapacak olan öğrenciler sadece diğer üniversitenin aynı bölümüne yatay geçiş yapabilirler 

ve kayıtlı olduğu programda bitirmiş oldukları dönemlere ait ders planındaki derslerin tamamını almış, başarmış ve 

AGNO'larının en az 2,40 veya eşdeğeri olması gerekir. (Gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil).Kurum içi (Üniversite 

içi) yatay geçişte ise eşdeğer kabul edilen diğer programlara yatay geçiş yapılabilir ve yukarıdaki şartlara ilaveten öğrencinin 

merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi 

yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının 

en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. Ayrıca; Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı/ ilk yılı ile son iki 

yarıyılına/ son yılına kurum içi yatay geçiş yapılamayacağı göz önünde bulundurularak Fakülte bölümleri arasındaki yatay 

geçişlerde yukarıda yer alan şartlara ilaveten öğrencinin; 3 üncü ve 4 üncü yarıyıla yatay geçişlerde; ayrılacağı birimin o 

yarıyıla kadar olan ders programındaki derslerin tamamını almış, başarmış ve AGNO'sunun en az 2,60 olması gerekir.5 inci 

ve 6 ncı yarıyıla yatay geçişlerde; ayrılacağı birimin o yarıyıla kadar olan ders programındaki derslerin tamamını almış, 

başarmış ve AGNO'sunun en az 2,70 olması gerekir. Yatay geçişler ancak, ilan edilen kontenjanlar sayısınca yapılabilir. 

●Daha önce kayıt dondurmuĢtum. Yatay geçiĢ yapabilir miyim? 

Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. 

●Yatay geçiĢ yaptıktan sonra hangi sınıfın derslerini alacağım? 

Yatay geçiş komisyonu öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate 

alarak, “Atatürk Üniversitesi Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları”na göre öğrencinin muaf olacağı ve 

hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder. 

●Muafiyeti kabul edilen derslerimin notları nasıl iĢlenecek? 

Atatürk Üniversitesinin bir fakültesinden/bölümünden diğerine gelen öğrencilerinin önceki notları muaf kabul edilen 

derslerinin yerine aynen (daha önce almış oldukları harf notları ile) işlenir. Diğer üniversitelerden gelen öğrencilerin dersleri 

ise “M” olarak işlenir. 

 



●Yatay geçiĢ yaptıktan sonra toplam öğretim sürem ne kadar olacak? 

Yatay geçiş yapan öğrencinin toplam öğretim süresi ayrıldığı birimde okuduğu süre de dâhil olmak üzere, “Atatürk 

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile belirlenmiş olan süre kadardır. 

 ●Vakıf Üniversitelerinden Fakültenize yatay geçiĢ yapabilir miyim? 

Evet. Gerekli şartları sağlamanız  durumunda yatay geçiş yapabilirsiniz. Ancak, bu durumda ikinci öğretim harcı ödemek 

durumundasınız. 

●Ġkili öğretimden örgün öğretime yatay geçiĢ yapabilir miyim? 

Yatay geçiş şartlarına uymak kaydıyla üniversitede ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay 

geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna 

girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yap abilirler. 

Geçiş yapan bu öğrenciler ikinci öğretim için öngörülen ücreti ödemek zorundadırlar. 

●Örgün öğretimden ikili öğretime yatay geçiĢ yapabilir miyim? 

Yatay geçiş şartlarına uymak kaydıyla üniversitede aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime 

kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler 

ikinci öğretim ücreti öderler. 

YAZ ÖĞRETĠMĠ (YAZ OKULU) 

●Yaz okulu nedir? 

Yaz Okulu, üniversite eğitim ve öğretim olanaklarını güz ve bahar yarıyılları dışında da değerlendirerek eğitim öğretim 

kapasitesini artırmayı amaçlayan; düşük AGNO'lu öğrencilere AGNO'larını yükseltme; herhangi bir dersten başarısız olan 

öğrencilere yaz döneminde bu dersleri başarabilmek; başarılı öğrencilere ise daha kısa sürede mezun olabilme olanağını 

sağlayan, aynı zamanda Yan Dal ve Çift Ana Dal Programına kayıtlı öğrencilerin programı izlemelerini kolaylaştıran ek bir 

eğitim öğretim programıdır. Ancak aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl değildir.  

●Yaz okulu bahar ve güz yarıyıllarından ayrı bir yarıyıl mıdır? 

Aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl değildir. Tamamlayıcı ek bir programdır. 

●Yaz okulu süresi ne kadardır? 

Yaz Okulunun süresi 7 haftadır. Yaz Okulunda açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders 

yapılır. Yaz Okulunda alınan derslerin kredileri ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında belirtildiği gibidir.  

●Yaz okuluna nasıl baĢvurulur? 

Yaz okulunda açılacak dersler en geç bahar yarıyılı sınav sonuçlarının ilanını izleyen hafta içinde ilgili birimlerde ilan edilir. 

Öğrenciler Yaz Okulu Akademik Takviminde belirtilen tarihler içerisinde bu derslere kayıt yaptırırlar. 

●Yaz okulunda hangi dersleri alabilirim? 

Yaz Okulunda öğrenciler; alt yarıyıllara ait hiç almadıkları, alıp da sınavına girme hakkı elde edemedikleri, alıp da başarısız 

oldukları veya AGNO'larını yükseltmek istedikleri dersleri alabilir. Yaz okulunda iki dönem üst üste AGNO’su 2.00’ın 

altında olmayan öğrenciler yaz okulunu takip eden güz ve bahar yarıyıllarından ders alabilirler. Yaz Okulu sonunda 

AGNO’su iki dönem üst üste 2.00’ın altına düşen öğrenciler müteakip güz ve bahar yarıyıllarında ders alamazlar.  Sadece yaz 

okulunda aldığı derslere kayıt yaptırabilirler. Yan dal veya çift ana dal programına ait dersler Yaz Okulunda tamamlanabilir. 

Lisansüstü bilimsel hazırlık sınıfı öğrencileri ile lisans programlarının dikey geçiş intibak programı öğrencileri de yaz 

okulundan ders alabilir.” 

 



●Yaz okulunda kaç ders alabilirim? 

Yaz Okuluna kayıt yaptıran her öğrenci toplam en fazla 12 kredilik ders alabilir; ancak bir dersin kredi saatinin 12’nin 

üzerinde olması halinde sadece bu ders alınabilir. Yaz okulu sonunda mezuniyete bir dersi kalabilecek öğrencilere azami 12 

kredi saati miktarına ilaveten bir ders daha verilebilir. Yıllık kayıt donduran öğrenciler yaz okulundan ders alamaz.  

●Yaz okulunda derse devam mecburiyeti var mı? 

Evet, normal yarıyıl için geçerli olan %80 devam yaz okulunda da geçerlidir. Ayrıca yaz okulu kuralları ayrı bir program 

olmayıp yönetmelikler aynen geçerlidir. 

●Yaz okulunda alınmak istenilen ders, baĢka üniversitelerden alınabilir mi? 

Evet, Bölüm Başkanlığı ve Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile alınabilir, ancak yaz okulu sonunda diğer üniversitelerden 

alınmış olan dersten CC ve üzeri olan not öğrencinin transkriptine  muaf “M” olarak işlenir 

●Yaz okulunda bir ders kaç kiĢiyle açılmaktadır? 

Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı en az 25 (yirmi beş) olmalıdır. Bir derse kayıt 

yaptıran öğrenci sayısı 50 (elli) den fazla ise lisans ve ön lisans dersleri için ilgili fakülte ve yüksek okul yönetim kurulu; 

lisansüstü dersler için ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile bu dersin paralel şubesi açılabilir. Zorunlu hallerde bu say ılar 

yönetim kurulunca değiştirilebilir.  

●Yaz okulunda üstten ders alınabilir mi? ġartları nelerdir? AGNO'su 2.5 ve üzeri olan öğrenciler üst yarıyıllara ait 

dersleri de yönetmeliklerde belirlenen sayıda yaz okulunda alabilirler. 

●Yaz okulunda aldığım derslerin notları AGNO'yu nasıl etkiliyor? 

Yaz okulu sonunda hesaplanan ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki (bahar 

yarıyılı) AGNO’ sunun yerine geçer. Yani hangi dönem dersini alırsanız alın geçmiş dönem AGNO değeriniz değişmez, 

sadece son AGNO değeriniz değişecektir. 

●Hem yaz okuluna devam edip hem de staj yapabilir miyim? 

Hayır. İkisinden biri tercih edilir. Fakültemiz öğrencileri yaz okulu sonunda da staj yapılabilir 

●Yaz okulunda giremediğim sınavlar için mazeret sınavı hakkım var mı? 

Hayır. Yaz okulunda mazeret sınavı ya da ek sınav hakkı yoktur. 

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM SÜRESĠ ve EK SÜRELER 

●Mezun olabilmek için tanınan azami süre ne kadardır? 

Lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre sekiz yıldır. 

●Normal süresinde mezun olamayan ek süre okuyan öğrencilere tanınan haklar nelerdir?  

Üniversitede, bu Yönetmeliği uygulayacak olan birimlerde ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere, bu 

öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler; iki yıllık ön lisans için dört, dört yıllık lisans için yedi yıldır. 

Öğrenciler, normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda 

tamamlamak zorundadır. Ancak, bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf 

öğrencilerine devam şartını sağlayıp başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda 

başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan 

öğrencilere dört yarıyıl, sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı, üç veya daha az dersten 

başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, 

uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. İzledikleri programdan mezun 

olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde bu Yönetmelikte başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not 

ortalamalarını sağlayamamaları sebebi ile ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl, sınıf geçme esasına göre öğretim 



yapılan kurumlarda son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere son iki sınıfın diledikleri derslerinden sınırsız 

sınav hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, 

sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, 

öğrenci katkı payını ödemeye devam eder, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. 

 (2) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede 

belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için yüksek öğretim kurumları ile ilişiği kesilen ve birinci sınıfta en 

fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, 

not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç derst en bir 

sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmadan başvurmaları halinde her  eğitim-

öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar, öğrenimlerine 

kaldıkları yerden devam eder. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu 

sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından hiç bir şekilde yararlanamaz.  

 (3) Ek süre kullanan veya ara sınıflarda kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilerin başarı notu, yarıyıl/yıl içi 

etkinliklerden alınan puanlar dikkate alınmadan, sadece bu sınavın notuna göre belirlenir. Bu sınavlarda alınan not, ham not 

olarak kabul edilerek, sınavı yapan öğretim üyesi tarafından AL değeri göz önünde bulundurularak takdir edilen harf notu 

verilir. AL değeri ve üzerindeki not harfli nota çevrilir. AL’nin altındaki not ise FF olarak değerlendirilir. 

 


