
 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI                        

SIK SORULAN SORULAR_08.06.2016 

Sayfa 1 / 34 
 

İÇİNDEKİLER 
1- İLK KAYIT- KAYIT YENİLEME .............................................................................................................. 2 

2-  DERS KAYDI (KAYIT YENİLEME) ................................................................................................ 2 

3- ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI .................................................................................................................... 3 

4- KAYIT DONDURMA ............................................................................................................................... 4 

5- DERS MUAFİYETİ ................................................................................................................................... 5 

6- AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI (AGNO) .................................................................... 7 

7- DERS ALMA DURUMU ........................................................................................................................ 8 

8- SINAVLAR,  DEĞERLENDİRMENİN YAPILMASI VE MAZERET SINAVLARI .... 13 

9- BAŞARI – BAŞARISIZLIK ................................................................................................................. 15 

10- YÜZDE ONA GİRMEK-ONUR, YÜKSEK ONUR ............................................................. 16 

11- MEZUNİYET ....................................................................................................................................... 17 

12-  YAZ OKULU ....................................................................................................................................... 18 

13- FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI................................................................................................. 21 

14- KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ....................................................................................... 23 

15- DİKEY GEÇİŞ .................................................................................................................................... 27 

16- BİLGİ/BELGE (ÖĞRENCİ BELGESİ, TRANSKRİPT) İSTEME ................................ 27 

17- ASKERLİK İŞLEMLERİ ................................................................................................................. 28 

18- ORTAK ZORUNLU DERSLERİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA 
OKUTULMASI .................................................................................................................................................. 28 

19- ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN E-POSTA VE KABLOSUZ İNTERNET HİZMETİ ....... 29 

20- DEVAM ZORUNLULUĞU ............................................................................................................ 29 

21- KISMİ ZAMANLI STATÜDE ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA .................................................. 30 

22- ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ .......................................................................................................... 31 

23- PEDAGOJİK FORMASYON ....................................................................................................... 31 

24- YÖS (USTS) ........................................................................................................................................ 31 

25- LİSANSSÜSTÜ PROGRAMLAR .............................................................................................. 32 

Bu kılavuzda yer alan konularla ilgili olarak 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında 
yapılacak başvurular anılan Kanun’un 8 inci maddesi gereğince değerlendirmeye alınmayacaktır.  

İlgililere önemle duyurulur. 

 



 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI                        

SIK SORULAN SORULAR_08.06.2016 

Sayfa 2 / 34 
 

1- İLK KAYIT- KAYIT YENİLEME  

1. Bölüme ilk kez GÜZ yarıyılında kayıt yaptırdım. ÖBS’den ders seçip kaydettirmem 

ya da danışmanıma uğrayıp herhangi bir onay yaptırmam gerekiyor mu?   

Evet. Tüm yarıyıllarda (1. sınıf da dâhil) tüm öğrencilerin ÖBS’ye ders kayıt süresi 

içerisinde girerek yalnızca kendi yarıyılına ait dersleri seçmeleri ve danışmanlarına 

başvurarak ders kayıt formlarını imzalamaları gerekmektedir Öğrenciler seçmesi 

gereken dersleri ÖBS’deki “Öğrenim” başlığı altında yer alan “Ders Alma” ekranından 

öğrenebilirler.   

  

2. Üniversitenize kayıt yaptırma hakkı kazandım; ancak askerdeyim nasıl kayıt 

yaptırabilirim?  

Akademik takvimde belirtilen kayıt sürelerinde Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı’na asker olduğunuzu belirten bir belgeyi eklediğiniz dilekçeyle başvurmanız 

halinde kayıt hakkınız saklı tutulacaktır.  

  

3. Yeni kayıt yaptırdım Öğrenci Bilgi Sistemi’ne girmek için gerekli şifreyi nasıl 

temin edebilirim?  

Üniversitemize ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin kullanıcı adı T.C. Kimlik Numarası; 

parolası da T.C. Kimlik Numarasının ilk 8 hanesidir. Öğrenci numaranızı öğrenmek için 

tıklayınız. 

2-  DERS KAYDI (KAYIT YENİLEME)   

  

4. Belirtilen süre içinde ders kaydı yaptırılmaz ise ne olur?   

Geçerli bir mazeretiniz yoksa ve bu süre içinde kaydınızı yenilemezseniz o yarıyılda 

derslere giremezsiniz ve bu süre öğrenim sürenizden sayılır.   

Atatürk Üniversitesi Kayıt Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Ders Kayıt Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız. 

http://obs.atauni.edu.tr/Auth
http://obs.atauni.edu.tr/Auth
http://obs.atauni.edu.tr/Auth
http://obs.atauni.edu.tr/Auth
http://obs.atauni.edu.tr/Auth
http://obs.atauni.edu.tr/Auth
https://obs.atauni.edu.tr/Kullanici/OgrenciNumaraOgrenme.aspx
http://eski.atauni.edu.tr/kayit/
http://eski.atauni.edu.tr/dersKayit/
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5. Güz yarıyılı ders kaydı yaptırmayan bir öğrenci bir sonraki yarıyıl ders kaydı 

yaptırabilir mi?   

Evet.   

6. Ek kontenjandan kayıt olan öğrencilere telafi eğitimi yapılıyor mu? Ara sınavları 

ne zaman yapılıyor?   

Üniversitemizde herhangi bir telafi eğitimi yapılmamaktadır. Diğer öğrencilerle birlikte ara 

sınavlara katılırlar.   

  

3-  ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI   

  

7. Öğrenci kimlik kartı ne işe yaramaktadır?  

Öğrencilerimize dağıtılan öğrenci kimlik kartları; üniversiteye bağlı yemekhanelerden 

öğle yemeği yemek, merkezi kütüphaneye girmek, kitap ödünç alıp teslim etmek, 

üniversitemize bağlı birimlere giriş yapabilmek vb. için kullanılır. Öğrencilerimizin kimlik 

kartlarını mutlaka almaları gerekir. 

  

8. Üniversiteye ilk kez kayıt yaptırıldığında verilen kimlik kartı, bütün öğrenim 

süresince geçerli midir?   

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

nasıl dağıtılacağını kayıtlı bulunduğunuz birimin öğrenci işlerinden öğrenebilirsiniz. 

  

9. Öğrenci kimlik kartı kaybolursa ne yapmak gerekir?   

Daha önce kimlik kartı çıkarılmayan,  

 Kartını kaybeden,  

 Kartını çaldıran,  

 Kartı ilk kullanımdan beri arızalı olan, 

 Kartı daha sonradan arızalanan, 

Kartında baskı hatası olan;  
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Öğrenciler http://obs.atauni.edu.tr/auth adresinden kullanıcı adı ve parolanızla ÖBS`ye girerek 

kimlik kartı talep edebilirler. Adınıza düzenlenen kimlik kartını telefonunuza gelecek SMS 

bildirimi üzerine üniversitemiz e-kartlar biriminden alabilirsiniz. Kimliğinizin basıldığının 

tarafınıza bildirilebilmesi için ÖBS’de kayıtlı cep telefonu numarasının güncel olduğundan emin 

olunuz. Daha önce kimlik kartı çıkartılmayan veya kartında basım hatası olan öğrenciler eski 

öğrenci kimlik kartlarını iade ettikleri takdirde ücret alınmaz; fakat diğer durumlarda 10 TL kimlik 

kartı ücreti alınır.  (e-Kartlar Merkezi yemekhanenin yanındadır.) 

  

10. Üniversitenize yatay geçiş/dikey geçiş/yabancı uyruklu statüde kayıt yaptırdım. 

Öğrenci kimlik kartımı nasıl alabilirim?  

http://obs.atauni.edu.tr/auth adresinden kullanıcı adı ve parolanızla ÖBS`ye girerek kimlik kartı 

talep etmeniz halinde adınıza düzenlenen kimlik kartını telefonunuza gelecek SMS bildirimi 

üzerine üniversitemiz e-kartlar biriminden alabilirsiniz. Kimliğinizin basıldığının tarafınıza 

bildirilebilmesi için ÖBS’de kayıtlı cep telefonu numarasının güncel olduğundan emin olunuz. 

(e-Kartlar merkezi yemekhanenin yanındadır.) 

 

4-  KAYIT DONDURMA   

11. Herhangi bir nedenle öğrenime ara vermek (yani kayıt dondurmak) mümkün 

müdür?   

Evet. Zamanında (eğitim öğretimin başladığı günden itibaren 10 iş günü içinde) 

başvurularak geçerli bir mazeret sunulması ve ilgili birim Yönetim Kurulu’nun 

onaylanması halinde kayıt dondurulabilir.  

  

12. Geçerli mazereti olan öğrenci, en fazla ne kadar kayıt dondurabilir?   

En fazla iki yarıyıl kayıt dondurabilir. Ancak Sağlık Raporu ile kayıt dondurmalarda bu 

süre sınırlaması yoktur.   

  

13. Kayıt dondurma ile kayıt yaptırmamak arasında bir fark var mı?   

Kayıt donduran öğrencinin azami kanuni öğrenim süresi (7 yıl), kayıt dondurma süresi 

kadar artırılır. Ancak öğrencinin kayıt yaptırmadığı yarıyıl, eğitim süresi hesaplamasına 

ilave edilir.   

  

http://obs.atauni.edu.tr/auth
http://obs.atauni.edu.tr/auth
http://obs.atauni.edu.tr/Auth
http://obs.atauni.edu.tr/Auth
http://obs.atauni.edu.tr/auth
http://obs.atauni.edu.tr/auth
http://obs.atauni.edu.tr/Auth
http://obs.atauni.edu.tr/Auth
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5-  DERS MUAFİYETİ  

 

14. Kayıtlı oldukları programı bırakarak veya mezun olduktan sonra tekrar ÖSYS’ye 

girip de yeni bir programa kayıt yaptıranlar, yeni programda önceden başardıkları 

dersler varsa bunlardan muaf tutulabilmek için ne yapmalıdırlar?   

Muafiyet istediğiniz dersleri içeren bir dilekçeye onaylı not döküm belgesi ve ders 

içeriklerinin asıllarını ekleyerek üniversiteye ders kaydı yaptırdığınız ilk yarıyılın ilk 

haftasının sonuna kadar başvurmanız gerekir. Muafiyet isteği ilgili birim Yönetim 

Kurulunca değerlendirilir ve sonuçlandırılarak öğrenciye tebliğ edilir. Öğrenciler 

kendilerine tebliğ edilen bu muafiyet çizelgelerini üniversitemizden mezun oluncaya/ilişik 

kesinceye kadar mutlaka saklamalı ve ders kayıtlarını bu çizelgeye göre yapmalıdırlar. 

  

15. Üniversitenizde öğrenime devam ederken başka bir yükseköğretim kurumunda 

içerik ve kredi yönünden uyumlu olan ders/dersler için muafiyet başvurusunda 

bulunabilir miyim?  

Üniversitede öğrenimine devam ederken başka bir yükseköğretim kurumunda içerik ve 

kredi yönünden uyumlu olan dersleri almış ve başarmış olan öğrenci o dersler için ilk 

defa ders kaydı yaptırdığı dönemin ders kayıt süresi içinde müracaat etmesi halinde 

yönetim kurulu kararı ile ilgili dersten/derslerden muaf olabilir. Ancak daha önce kayıt 

yaptırdığı bir ders için muafiyet talebinde bulunamaz. 

  

16. Daha önce aldığım ders/dersler için Dekanlığa/Müdürlüğe muafiyet dilekçesi 

verdim, muafiyet başvurum sonuçlanıncaya kadar bu derse kayıt yaptırıp devam 

etmeli miyim?  

Muafiyet talebinde bulunan öğrenciler muafiyet başvurusunda bulunmamış gibi ÖBS’den 

ders seçip danışmanlarına onaylatır ve bu ders/derslere devam ederler. Yönetim 

Kurulu’nun muafiyet talebini uygun görmesi halinde birim öğrenci işleri öğrencinin muaf 

oldukları dersleri ÖBS’den not kartına işleyerek akademik dönemini günceller ve 

danışman bu muafiyet işlemini onaylar. Bu şekilde öğrencinin not kartına muaf olarak 

işlenen dersler öğrencinin ders alma listesinden otomatik olarak silinir. Eğer öğrencin 

intibakı bir üst sınıfa yapılmışsa akademik takvimde belirtilen ders ekle/çıkar tarihlerinde 

öğrenci, danışmanı nezaretinde ders ekleme yapabilir. Akademik takvimde belirtilen ders 

ekle/çıkar süresinin kaçırılmaması öğrencilerin mağdur olmamaları için önem arz 

etmektedir. 
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17. Üniversitenize kayıt yaptırmadan önce hangi derslerden muaf olacağımı kesin 

olarak öğrenebilir miyim?  

Muafiyet işlemleri ayrı ve özel bir çalışma gerektiren, araştırma ve inceleme neticesinde 

oluşturulabilecek türden idari işlemler olduğundan ve henüz üniversitemize kayıt 

yaptırmamış olmanız sebebiyle Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 7 nci maddesine göre 

muaf olduğunuz dersleri öğrenmeniz mümkün değildir.  

Ders muafiyeti başvuruları öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırdığı tarihte başlar ve ders 

kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Üniversitemiz Ders 

Muafiyeti Uygulama Esasları’nın 5 inci maddesine göre öğrencilerin daha önce alıp 

başardıkları derslerin muaf sayılabilmesi için muafiyet istedikleri dersleri belirten bir 

dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile birlikte ders içeriklerini kapsayan onaylı 

belgelerle ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe başvurması gerekmektedir. Böylece muafiyet isteği 

komisyon tarafından incelenerek bir rapor düzenlenir. Düzenlenen bu rapor ilgili yönetim 

kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır ve öğrencilerin intibakları anılan uygulama 

esaslarının 7 nci maddesinde belirtilen esaslara göre ilgili yarıyıla yapılır.  

Üniversitemize kayıtlı bir öğrenci olmadığınızdan ve bu sebeple muafiyet başvurusunda 

bulunamayacağınızdan hakkınızda ilgili birimlerin muafiyet komisyonunca bir muafiyet 

raporu düzenlenemeyecektir.  

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 8. maddesi uyarınca ders müfredatınıza ve müfredat 

kurallarına ÖBS’deki “Öğrenim” başlığı altında yer alan “Ders Alma” ekranından 

ulaşabilirsiniz. 

 

18. Muafiyet talep edilecek derslerin sayısının bir sınırı var mı?   

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

dersler mutlaka belirtilmelidir.   

19. Muafiyet talep edilen derslerin notu en az ne olmalıdır?   

Yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencilerde bir sınırlama yoktur. Ancak DGS ile kayıt 

yaptıran öğrencilerin bir dersten muaf olabilmesi için notunun en az CC ( 4.00 üzerinden 

en az 2.00) ve üzeri olması gerekir.   

20. Muafiyeti kabul edilen derslerin notları nasıl işlem görüyor?   

02.05.2014 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan yatay geçiş Yönetmeliğinde 

değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 2. ve 6. maddelerine göre yatay geçişle 

yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıran öğrencilerin önceki diploma programında alarak 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140502-6.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140502-6.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140502-6.htm
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başarılı olduğu derslere ilişkin notları genel ağırlıklı ortalama hesabında 

değerlendirmeye alınır. DGS ile gelen öğrencilerin Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu 

Kararı ile muaf sayılması uygun görülen derslerinin notları (CC ve üzeri olmak şartıyla) 

not kartına harf notu olarak işlenir; ancak öğrenci mezuniyet şartlarını yerine getirdiğinde 

bu dersler AGNO hesabında dikkate alınır.  

21. Üniversitenize dikey/yatay geçiş ile kayıt yaptırdım Üniversitenizden muaf 

olduğum dersleri ve almam gereken dersleri nasıl öğrenebilirim?  

Üniversitemize bağlı programlara kayıt yaptırıp muafiyet başvurusunda bulunan her 

öğrenci için ilgili birimlerin Muafiyet ve İntibak Komisyonu tarafından bir Muafiyet 

Çizelgesi hazırlanarak bu çizelgeler öğrenciye ve öğrenci danışmanlarına tebliğ edilir. 

Öğrencinin mezuniyet aşamasında sorun yaşamaması için derslerini mutlaka bu 

çizelgeye göre seçmesi gerekir.  

22. YDS’den 50 ve üzeri puan aldım. Üniversitenizdeki zorunlu yabancı dil ve Mesleki 

Yabancı Dil derslerinden muaf olabilir miyim?  

Evet. Üniversitede öğrenimine devam ederken ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan 

Yabancı Dil Sınavında (YDS) 50 (elli) veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 

diğer yabancı dil sınavlarından eş değer puan alan öğrenciler, ortak zorunlu ders 

statüsündeki yabancı dil ve/veya mesleki yabancı dil statüsündeki ders/dersler için 

başarılı olduğu sınavı takip eden dönemin ders kayıt süresi içinde müracaat etmesi 

halinde Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulu kararı ile ilgili dersten/derslerden muaf 

olabilir. Ancak öğrenciler, mesleki yabancı dil dersleri için yıllık eğitim-öğretim uygulayan 

programlarda bir dersten, yarıyıllık eğitim-öğretim uygulayan programlarda en fazla iki 

dersten muaf tutulabilirler.   

6-   AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI (AGNO)   

 

23. Ağırlıklı genel not ortalaması nedir?   

Öğrencinin Fakülte/Yüksekokulda öğrenime başladığı andan itibaren, tamamlamış 

olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere almış olduğu tüm derslerin katılımıyla elde edilen ve 

başarısını belirleyen not ortalamasıdır.   

24. AGNO nasıl hesaplanıyor?   

Öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt 

yaptırdığı her dersin kredi saati ile dersin başarı notunun ağırlık katsayısı ile çarpılması 
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ile elde edilen sayıların toplamının almış olduğu tüm derslerin kredi saatleri toplamına 

bölünmesi ile hesaplanır. AGNO hesaplama tablosuna ulaşmak için tıklayınız.  

 

25. Yarıyıl AGNO`su var mı?   

Hayır, AGNO’nun açık yazılımı “AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI”dır ve sadece 

tek bir yarıyıl dersleri dikkate alınarak (I. yarıyıl sonu hesaplanan AGNO hariç) 

hesaplanan ve sadece bir yarıyılı temsil eden AGNO değeri diye bir şey yoktur.   

  

26. 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.  

  

7-  DERS ALMA DURUMU   

  

27. 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 onun için alt yarıyıl 1. ve 2. sınıfın ikinci yarıyıllarıdır (II. ve IV. 

Yarıyıllar).   

  

28. 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. Örneğin yaz okulundan üst yarıyıldan ders alınamaz; ancak takip 

eden yarıyıldan ders alınabilir. Bunun için de AGNO’nun 2.00 olması yeterlidir. Dönem 

http://www.atauni.edu.tr/pratik-agno-hesaplama-4
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içinde (birinci sınıf hariç) üst yarıyıldan ders almak için ise öğrencinin AGNO’sunun en 

az 2,50 olması ve alttan dersinin bulunmaması gerekir.   

  

29. AGNO barajı ne demektir?   

Her yarıyılın 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 devamsızlıktan (Z) kaldığınız dersleri, kredi sınırını aşmamak 

şartıyla da isterseniz diğer derslerden AGNO değerinizi yükseltmek üzere alırsınız. Bu 

durum AGNO ≥ 2.00 olana kadar devam eder.   

  

30. 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/yüksekokula giriş (kayıt) yılınızın herhangi bir önemi yoktur.   

  

31. Benimle birlikte başlayan arkadaşlarım VI. yarıyıldan (3. Sınıf 2. yarıyıl) ders 

alıyorlar. Ben ise AGNO barajı nedeniyle IV. yarıyıla (2.sınıf 2. Yarıyıl) ait dersleri yeni 

(tümünü ilk kez) alıyorum ve bu dönem aldığım derslerin kredi toplamı ortak zorunlu 

dersler hariç azami kredi yükünden az. Arkadaşlarım ile birlikte VI. yarıyıldan ders 

alabilir miyim?   

Hayır, zira VI. Yarıyıl sizin için üst yarıyıl olduğu için bu dönemden ders alamazsınız. VI. 

Yarıyıldan ders alabilmeniz için son iki AGNO’nuzdan en az birinin >=2.00 olması 

gerekirdi. 

  

32. Benimle birlikte başlayan arkadaşlarım VIII. yarıyıldan (4. Sınıf 2. yarıyıl) ders 

alıyorlar. Ben ise AGNO barajı nedeniyle IV. Yarıyıl (2.sınıf 2. yarıyıl) derslerini tekrar 

ederek  AGNO`mu 2.00`ın üzerine çıkarttım. Daha önce AGNO barajına takıldığımdan 

VI. Yarıyıldan (3. Sınıf 2. Yarıyıl) hiç ders alamamıştım. Şimdi hem VI. yarıyıldan (3. 

Sınıf 2. yarıyıl) ve hem de VIII. yarıyıldan (4. Sınıf 2. Yarıyıl) ders alabilir miyim?   
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AGNO’nuzu 2.00’a çıkarttığınız için kredi sınırını aşmamak kaydıyla hem VI. yarıyıldan 

ve hem de VIII. Yarıyıldan ders alabilirsiniz. Ancak öncelikle alt yarıyıl derslerini almanız 

gerekir. Böylece azami kredi yükünüz yettiği kadar VIII. yarıyıldan da ders alabilirsiniz.   

 

33. AGNO barajı nedeniyle bir alt yarıyıl derslerinin bir kısmını almamıştım. Şu anki 

yarıyılım ile alt yarıyıl derslerinin hepsini birlikte alabilir miyim?  

Azami kredi yükünü aşmamak şartıyla öncelikle alt yarıyıldan alınmayan dersleri almak 

üzere olmanız gereken yarıyıldan dersler alabilirsiniz. Okuduğunuz programın azami 

kredi yükünün kaç olduğunu ÖBS’deki “Öğrenim” başlığı altında yer alan “Ders Alma” 

ekranından öğrenebilirsiniz. 

  

34. Hangi durumda üst yarıyıldan ders alabilirim?   

Tekrar dersi olmayan (“FF” veya “Z” devamsız) ve AGNO su en az 2.50 olan ara sınıf 

öğrencileri (birinci sınıf öğrencileri hariç), ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine 

getirdikleri üst yarıyıla ait derslerden, azami kredi sınırını aşmamak şartıyla10 krediye 

kadar dersi üstten alabilirler. Bu şartları sağlayan öğrenciler için ÖBS üst yarıyıl 

derslerinin otomatik olarak açılmasını sağlayacaktır. Üst yarıyıldan ders almak için 

öğrenci işlerine başvurmaya gerek yoktur. 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 şartlı olmayan 

veya ön şartını yerine getirdiği en çok 10 kredi saate kadar ilave dersi üst 

yarıyıldan/yıldan alabilirler. Bu şekilde alınan derslerin kredi saati haftalık azami kredi 

saati miktarını aşmamak üzere en çok 20 kredi saat olabilir. 

 

  

35. I. Yarıyıl sonunda AGNO değerim 2.50`nin üzerinde olduğundan bahar yarıyılı 

ders kaydında hem II. yarıyıldan ve hem de IV. yarıyıldan ders alabilir miyim?   

Hayır, I. sınıf öğrencileri üst yarıyıldan ders alamaz.  (Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve 

Lisans Düzeyinde Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 15/5 inci maddesi) 

  

36. Ders kaydı nasıl yapılıyor?   
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Yarıyıl için belirlenen ders kayıt süresinde ÖBS’ye internet üzerinden bağlanılarak o 

yarıyıla ait dersler seçilebilir. ÖBS’de yer alan “Öğrenim” başlığı altındaki “Ders Alma” 

ekranında sizin için açılan dersleri ve müfredat kurallarını göreceksiniz. Ders kaydının 

tamamlanabilmesi için seçilen derslerin danışman tarafından onaylanması ve ders kayıt 

formunun öğrenci ile danışman tarafından karşılıklı imzalanması gerekmektedir.   

  

37. Bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredi saatleri toplamının bir üst sınırı var 

mıdır?   

Evet. Bir yarıyılda alabileceğiniz azami kredi yükünü ÖBS’de yer alan “Öğrenim” başlığı 

altındaki “Ders Alma” ekranındaki müfredat kurallarından öğrenebilirsiniz. 

  

38. Azami kredi sınırına Türk Dili, Yabancı Dil ve Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi 

derslerinin kredisi dâhil mi?   

Eğer okuduğunuz programda bu dersler kredi hesabında dikkate alınmıyorsa azami 

kredi hesabında da dikkate alınmayacaktır. Okuduğunuz programda bu derslerin 

ortalamaya etkisi varsa azami kredi yükü hesabında dikkate alınacaktır.   

  

39. Kayıt yenileme sırasında öncelikle alttan başarısız olunan ders mi alınmalıdır?   

Okuduğunuz programın müfredat kurallarına bağlıdır. Eğer müfredat kurallarında alt 

yarıyıl derslerine “Öncelikle” kayıt yaptırma şartı varsa öncelikle alt yarıyıla ait FF ve 

devamsızlıktan kalınan (Z) derslerin alınması ve daha sonra ders alma şartlarının yerine 

getirilmiş olduğu yarıyılın derslerinin alınması gerekmektedir. Müfredatınızda alt 

yarıyıldaki derse “Tercihen” kayıt yaptırma kuralı varsa böyle bir zorunluluk 

bulunmamaktadır. Son başarı durumları (FF) veya (Z) olan derslerin ilk açıldıkları 

yarıyılda tekrar edilmesinin zorunlu mu yoksa tercihe mi bağlı olduğunu ÖBS’de yer alan 

“Öğrenim” başlığı altındaki “Ders Alma” ekranındaki müfredat kurallarından 

öğrenebilirsiniz.   

  

40. AGNO’mu yükseltmek için tekrar dersim olmamasına rağmen alt yarıyıldaki 

dersleri tekrar alabilir miyim?   

Alt yarıyıllardan daha önce almış olduğunuz derslerden azami kredi yükünü aşmamak 

şartıyla istediğiniz kadarını tekrar alabilirsiniz. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için 

öğrencinin aldığı en son notu geçerlidir. Azami kredi yükünüzün kaç olduğunu ÖBS’de 

http://obs.atauni.edu.tr/Auth
http://obs.atauni.edu.tr/Auth
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yer alan “Öğrenim” başlığı altındaki “Ders Alma” ekranındaki müfredat kurallarından 

öğrenebilirsiniz.   

  

41. Ders kaydı için herhangi bir şart 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 

Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir.   

  

42. Seçmeli dersi değiştirme hakkı var mı?   

Alınmış olan seçmeli dersler ders kayıtlarını takip eden ilk iki hafta içerisinde danışman 

nezaretinde bırakabilirler. Ancak bu süre içerisinde değiştirilemeyen seçmeli dersler 

zorunlu ders gibi işlem gördüğünden değiştirilemez.  

  

43. İki hafta sonra başka bir seçmeli dersi aldım. İlk iki hafta devamsız mı 

sayılıyorum?   

Evet.   

  

44. A seçmeli dersini beğenmedim. Bu ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir 

miyim?   

İlk iki hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür. Dolayısıyla 

bu iki haftalık süreç geçmişse aynı dersi almak zorundasınız.   

  

45. A seçmeli dersinden başarısız oldum, bir sonraki yıl aynı seçmeli dersi almak 

zorunda mıyım?  

İlk iki hafta içerisinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür; ancak 

öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin ilgili yarıyılda yeniden açılmaması halinde 

başka bir seçmeli ders seçilebilir. Bunun için ders onayı haftasında ilgili 
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Dekanlığa/Müdürlüğe dilekçe ile başvurulması gerekir. Ancak daha önce alınan seçmeli 

ders açılmışsa başka bir ders seçilemez.  

  

46. Öğrenci yarıyıl içinde bir dersin ne kadarına devam etmek zorundadır?   

Üniversitemizde derslere %80 devam zorunluluğu vardır. Örneğin bir yarıyılda toplam 

100 saat okutulan bir derse en az 80 saat devam edilmelidir.  Bu şartı yerine getirmeyen 

öğrenciler devamsızlıktan kalır ve not kartlarında “Z” harfi görünür. Bu not “FF” notu ile 

eş değerdir. Devamsızlıktan bir dersten kalan öğrenci bu dersin bütünleme sınavına ve 

tek ders sınavına giremez; ancak bu dersi yaz okulundan alabilir.  

 

  

47. Ön şartlı ders ne demektir? Üniversitemizde ön şartlı ders var mıdır?  

Üniversitemizde bazı dersleri alabilmek için bu derslerle bağlantılı dersleri önceden 

başarmış olmak gerekir, bu tür derslere ön şartlı ders denir.  Kayıtlı bulunduğunuz 

programdaki ön şartlı derslerin neler olduğunu ÖBS’de yer alan “Öğrenim” başlığı 

altındaki “Ders Alma” ekranındaki müfredat kurallarından öğrenebilirsiniz.   

48. Ders kaydı yaparken “DD” ve “DC “ olan dersleri de seçmek zorunda mıyım?  

Hayır, bu dersleri almak zorunda değilsiniz; öncelikle “FF” olan derslerinizi seçersiniz 

daha sonra isterseniz “DD” ve “DC” olan dersleri seçebilirsiniz. Mezuniyet durumuna 

geldiğinizde AGNO’nuz 2.00’ın üzerinde ise bu dersleri başarmış sayılırsınız; ancak 

AGNO’nuz 2.00’ın altındaysa bu derslerden başarısız sayılırsınız ve AGNO’nuz 2.00’a 

çıkıncaya kadar mezun olamazsınız.  

  

8-  SINAVLAR,  DEĞERLENDİRMENİN YAPILMASI VE MAZERET SINAVLARI  

  

49. Sınav sonuçlarına itiraz edilebilir mi? Nasıl?   

Vize, Final ve Bütünleme sınavlarına notların ilan edildiği günden itibaren en geç 5 iş 

günü içerisinde ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe verilecek bir dilekçe ile itirazda bulunulabilir.   

  

50. Final Sınavları için mazeret sınavı talebinde bulunabilir miyim?  
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Bütünleme sınavı uygulaması olan birimlerde final sınavı için mazeret sınavı yapılmaz. 

Öğrenci, bütünleme sınavına girer. 

  

51. Mazeret sınavı için Aile Hekimliği’nden alınan sağlık raporu geçerli midir?   

 

Evet. 10 (on) günden az süreli raporlar için tek hekim raporu yetmektedir. Ancak 10 (on) 

gün ve daha uzun süreli raporlarda Sağlık Kurulu Raporu aranmaktadır. (Rektörlük 

Makamı’nın 03.02.2012 tarih ve 2555 sayılı yazısı.)  

  

52. Mazeret sınavı için alınan raporlar kaç gün içinde Dekanlığa verilmelidir?   

Mazeret beyan eden öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç 5 iş 

günü içinde bir dilekçe ve ekindeki mazeretini gösterir belge ile başvurmak zorundadır.  

  

53. Alt Limit (AL) ne demektir?  

Ham başarı puanları AL’nin altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak FF notu ile 

değerlendirilir. AL ve DKL arasında kalan puanlar diğer puanlarla birlikte istatistiksel 

değerlendirmeye katılır. AL’nin değeri 35-45 aralığında olmak şartı ile ilgili birimlerin 

eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarına ilişkin kararlarında belirtilir. Ancak sağlık 

bilimleri alanında eğitim-öğretim yapan birimler AL değerini azami 50 olarak belirleyebilir. 

 

54.  DKL (Değerlendirmeye Katma Limiti) nedir? 

İlgili öğretim elemanı değerlendirme yaparken DKL altındaki puanları değerlendirmeye 

almaz. DKL’nin maksimum değeri 100 üzerinden 25’den az 35’ten fazla olmayacak 

şekilde, ilgili birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirlenir. DKL 

uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı ilgili dersten devam alan 

öğrenci sayısının %30’unu aşamaz. 

 

55. Vize ve final sınavları ortalama hangi oranlarda etki eder?  

 

Kayıtlı bulunduğunuz birimin Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’ndan 

öğrenebilirsiniz. 
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56. Üniversitenizde yapılan Bütünleme Sınavlarının harf notu nasıl 

hesaplanmaktadır?  

Bütünleme Sınavı’na giren öğrencilerin harf notlarının belirlenmesinde karşılaştırma 

yöntemi uygulanır. Bu yöntemde, harf notuna çevrilecek ham not, bu dersin ilgili 

yarıyılında yapılan yarıyıl sonu (final) değerlendirmesinin ham notları ile karşılaştırılır ve 

en yakın ham nota karşılık gelen harf notu verilir.  

  

57. Devamsızlıktan kaldığım dersin bütünleme sınavına girebilir miyim?  

Bir dersten devamsızlıktan kalan öğrenci o dersin bütünleme sınavına giremez.  

  

58. Harf notu AA, BA, BB, CB olanlar da bütünleme sınavına girebilir mi?  

Hayır. Bütünleme sınavına sadece harf notu FF, DD ve DC olanlar girebilir.  

  

59. A dersinin final sınavına giremedim bu dersten bütünleme sınavına girebilir 

miyim?  

Bu dersten devamsızlıktan kalmadıysanız bütünleme sınavına girmenizde bir sakınca 

yoktur.  

  

60. Bütünleme sınavı notum final notumdan daha düşük? Şimdi harf notu 

hesaplanırken final notu mu, bütünleme notu mu dikkate alınacak?  

Her zaman son alınan not geçerlidir. Bu sebeple bütünleme sınavına giren öğrencilerin 

harf notu hesaplanırken final notu dikkate alınmaz, bütünleme notu dikkate alınır. 

  

9-  BAŞARI – BAŞARISIZLIK   

  

61. DD ve DC notu başarılı bir not mudur?   

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

mezuniyet aşamasına geldiğinde AGNO’su 2.00 veya üzerindeyse başarılı sayılır. Aksi 

halde bu dersleri tekrar almak zorundadır.  
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62. Hangi durumlarda bir öğrenci akademik anlamda başarısız sayılır?   

Son iki yarıyıl AGNO`sunun her ikisi de 2.00`ın altında olan öğrenci başarısız sayılır ve 

AGNO’su 2.00 veya daha yüksek olmadığı sürece üst dönemden ders alamaz. Ancak 

öğrencinin son iki AGNO’sundan herhangi biri 2.00’ın üzerindeyse üst yarıyıldan ders 

alabilir. Başarısız duruma düşen öğrenciler, değişim programları ile burslara aday 

gösterilemezler. 

  

10-  YÜZDE ONA GİRMEK-ONUR, YÜKSEK ONUR  

  

63. İkinci öğretim programlarında başarı sıralamasında ilk %10`a girenlerin avantajı 

nedir?   

Her yarıyılın sınavları sonunda (bütünleme sınavı sonrası, yaz okulu öncesi) ikinci 

öğretim programında, bulundukları döneme kadarki derslerden tekrar dersi olmayan, 

alması gereken tüm dersleri almış ve ilk %10`a giren öğrenciler belirlenir. Bu öğrenciler 

ikinci öğretimde devam etmelerine rağmen takip eden öğretim döneminde örgün eğitim 

harcı öderler.   

Ayrıca isterlerse birinci öğretime yatay geçiş başvurusu yaparak kontenjan dâhilinde 

birinci öğretime geçebilirler.  

  

64. Yüzde Ona giren son öğrenci ile AGNO’m eşit ben de Yüzde Ona girmiş sayılır 

mıyım?  

Evet, Yüzde Ona giren son öğrenci ile AGNO’su eşit olan tüm öğrenciler, Yüzde Ona 

girmiş sayılır.  

  

65. Başarısız dersi olan veya dönem kaybı olan öğrenciler yüzde ona girebilir mi?  

Hayır.  

  

66. Ortak Zorunlu Derslerden (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil) 

biri hariç müfredatımdaki almam gereken tüm dersleri başardım. Yüzde Onluk Dilime 

girebilir miyim?  
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%10'luk dilime girebilmeniz için müfredatınızdaki almanız gereken tüm dersleri alıp, 

başarmanız gerekir. Bu derslere ortak zorunlu dersler de dâhildir. Bu sebeple başarısız 

dersiniz olduğu için %10'luk dilime giremezsiniz.  

  

67. Onur-Yüksek Onur listesine girme koşulları nelerdir?  

Bulundukları yarıyıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış, başarmış ve disiplin cezası 

almamış öğrencilerden, AGNO’su 3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl onur öğrencisi; 3,50-

4,00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılır.   

  

68. Değişim Programı (Erasmus, Farabi, Mevlana, Özel Öğrencilik) kapsamında farklı 

bir üniversitede öğrenim görmekteyim, aldığım notlar itibariyle üniversitemizde 

Yüzde Onluk dilime gireceğimi tahmin etmekteyim. Değişim Programı kapsamında 

öğrenim görenler Yüzde Onluk dilimde değerlendirilir mi?  

Bulunduğunuz sınıf itibariyle müfredatınızdaki bütün dersleri alarak (almadığınız ders 

olmamalıdır.) başarmışsanız ve Not Döküm Belgenizin Yüzde Ona Giren Öğrencilerin 

belirlenmesinden önce ilgili birime ulaşması halinde yüzde on içinde 

değerlendirilebilirsiniz   

  

11-  MEZUNİYET    

  

69. Mezun olabilme koşulları nelerdir?   

Almak zorunda olunan bütün dersleri başarıyla tamamlamak ve AGNO değerinin en az 

2.00 olmasını sağlamak.   

  

70. Hangi durumda ön lisans diploması almaya hak kazanılır?   

Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan 

öğrencilere, istemeleri halinde ön lisans diploması verilir.   

  

71. Öğrencinin mezuniyet tarihi hangi tarihtir?   

Öğrencinin mezuniyet tarihi başarılı olduğu son sınavının yapıldığı gündür.  
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72. Bölüm programındaki tüm dersleri aldım ve hiç FF notum yok ancak AGNO`m 

2.00`ın altında mezun olabilir miyim?   

Hayır, mezuniyet durumunda AGNO en az 2.00 olmalıdır. Dolayısıyla son 4 yarıyıldaki 

en çok 4 dersten mezuniyet AGNO barajı sınavına girmeleri gerekir. Bu durumdaki 

öğrencilerin öncelikli olarak sınavlarına girecekleri dersler birim yönetim kurulunca 

karara bağlanır.  

  

73. Mezuniyet için toplam kaç kredi ders almam gerekiyor?  

Kayıtlı bulunduğunuz birimin Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’ndan 

öğrenebilirsiniz. 

 

74. Bölüm programındaki tüm dersleri almış olan ancak tek bir FF dersi olan 

öğrencinin mezun olabilmesi için herhangi bir sınav var mı?   

Mezuniyetleri için tüm derslerden başarılı olmuş ancak bir dersten sınav koşulunu yerine 

getirmiş yani o dersi daha önce almış ve devamsızlıktan değil de FF alarak başarısız 

olmuş öğrenciye, bir defaya mahsus olmak üzere tek ders sınav hakkı verilir. Öğrenci 

bu sınava girebilmek için Dekanlığa hangi dersten tek ders sınavına girmek istediğini 

belirten bir dilekçeyle başvurur.  

  

75. Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim, diplomamı nasıl alırım?  

Geçici Mezuniyet Belgelerini kaybeden öğrencilerin diplomalarını alabilmeleri için ulusal 

bir gazeteye kayıp ilanı vermeleri ve bu ilanı Rektörlük Öğrenci İşleri’ne ibraz etmeleri 

gerekmektedir.   

  

12-  YAZ OKULU  

  

76. Yaz okulu nedir?   

Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Bilgi Rehberi’ne ulaşmak için tıklayınız. 

http://eski.atauni.edu.tr/yazokulu/
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Yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve üniversite eğitim öğretim olanaklarının yaz 

aylarında da değerlendirerek eğitim öğretim kapasitesini ve verimliliği arttırmayı 

amaçlayan; düşük AGNO`lu öğrencilere AGNO`sunu yükseltmelerine, herhangi bir 

dersten kalan öğrencilere yaz okulunda bu dersleri alabilmelerine, başarılı öğrencilerin 

daha kısa sürede mezun olabilmelerine olanak veren Yandal ve Çift Anadal 

Programlarına kayıtlı öğrencilere bu programı izlemede kolaylık sağlayan ek bir eğitim 

öğretim programıdır.   

  

77. Yaz Okulu bahar ve güz yarıyıllarından ayrı bir yarıyıl mıdır?   

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

  

78. Yaz Okulu süresi ne kadardır?   

 

Yaz okulunun süresi 7 haftadır. Ancak yaz okulunda açılan her ders için normal yarıyılda 

yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.  Örneğin dönem içinde “Sosyoloji” dersi 

haftada 4 saat işleniyorsa yaz okulunda bu ders haftada 8 saat işlenir. 

  

79. Yaz okuluna nasıl başvurulur?   

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 yaptırır.   

  

80. Yaz okulunda hangi dersleri alabilirim?   

Ders alma şartları güz ve bahar dönemlerindeki şartlarla aynıdır. Yaz okulunda 

öğrenciler, AGNO ile ilgili kriterleri sağlaması durumunda alt yarıyıllara ait hiç almadığı, 

alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği, alıp da başarısız kaldığı, devamsızlıktan 

kaldığı veya ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile almak istediği dersleri 

alabilir. Yan Dal veya Çift Anadal programına ait dersler yaz okulunda tamamlanabilir.   

   

81. Yaz okulunda kaç ders alabilirim?   
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Alacağınız derslerin kredisi toplamı 12 krediyi geçemez. Ancak mezuniyetinize tek ders 

kalıyorsa bu kredi üst sınırına ilaveten o dersi de alabilirsiniz.   

  

82. Yaz okulunda derse devam mecburiyeti var mı?   

Evet, normal yarıyıl için geçerli olan %80 devam zorunluluğu, yaz okulunda da geçerlidir. 

Ayrıca yaz okulu kuralları ayrı bir program olmayıp yönetmelikler aynen geçerlidir.   

  

83. Yaz okulunda alınmak istenilen ders, başka üniversitelerden alınabilir mi?   

Evet, Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu onayı ile alınabilir. Bunun için ilgili birime 

dilekçe ile başvurulması gerekir. 

  

84. Başka bir üniversitenin yaz okulundan aldığım not kendi 

Fakülte/Yüksekokulumda not kartıma nasıl yansıtılır?  

Yaz okulunda aldığınız not, not kartınıza aynen işlenir ve AGNO hesabında dikkate alınır.  

  

85. Yaz okulunda bir ders kaç kişiyle açılmaktadır?   

Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı en az 25 olmalıdır. 

Ancak Yönetim Kurulu kararı ile daha az sayıdaki öğrenciler için de ders açılabilir.   

  

86. 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.   

  

87. Yaz okulunda giremediğim sınavlar için mazeret sınavı hakkım var mı?   

Hayır. Yaz okulunda mazeret sınavı ya da ek sınav hakkı yoktur.   
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88. Yaz okulunda bütünleme sınavı yapılır mı?  

Hayır.  

  

89. Devamsızlıktan kaldığım dersi yaz okulundan alabilir miyim?  

Evet.  

  

90. Yaz okulunda farklı bir üniversiteden ders alabilmek için ne yapmam 

gerekmektedir?  

Ders almak istediğiniz üniversiteyi ve alacağınız dersleri belirten bir dilekçeye onaylı ders 

içeriklerini ekleyerek ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe başvurmanız gerekmektedir. Yaz okulunda 

aldığınız dersin üniversitemizde sayılabilmesi için ders içeriklerinin uyumlu olması gerekir.  

  

91. Üniversiteniz öğrencisiyim. A dersi üniversitemizde yaz okulunda açıldı. Bu dersi 

başka bir üniversitenin yaz okulundan almam mümkün müdür?  

Evet.  

92. Birinci sınıf sonunda AGNO’m 2.00 üzerinde olduğu için ikinci sınıfın güz ve bahar 

döneminden ders almaya hak kazandım ve ikinci sınıf bahar döneminden bir ders 

alarak bu dersten kaldım ve AGNO’m 2.00’ın altına düştüğü için bahar döneminde 

ikinci sınıftan ders alma hakkımı kaybettim. Yaz okulunda ikinci sınıf bahar 

döneminden alarak kaldığım dersi alabilir miyim? 

Evet. Ancak sadece yaz okulunda alabildiğiniz dersi alabilirsiniz ikinci sınıf bahar 

döneminden başka ders alamazsınız. (Bkz. Yaz Okulu Yönetmeliği m. 7) 

  

13-  FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI  

  

 

93. Farabi programına başvurabilmem için AGNO’m en az kaç olmalıdır.  

Farabi Değişim Programı hakkında http://www.yok.gov.tr/web/farabi/anasayfa adresinden detaylı bilgi 

alabilirsiniz. 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.9898&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Atat%C3%BCrk%20%C3%9Cniversitesi%20Yaz%20Okulu
http://www.yok.gov.tr/web/farabi/anasayfa
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Farabi programına başvurabilmeniz için AGNO’nuzun 2.00 veya üzerinde olması 

yeterlidir.  

  

94. AGNO’m 2.00’ın üzerinde; ama alttan dersim var yine de Farabi programına 

başvurabilir miyim?  

Evet.  

  

95. Farabi statüsünde Öğrenci olarak gittiğimiz Üniversitede alttan ders alabiliyor 

muyuz?  

Evet. Kendi kurumunuzda alttan ders almanız gerekiyorsa, gideceğiniz kurumda da 

alabilirsiniz. Alttan alacağınız bu dersleri de öğrenim protokolünüzde belirtmeniz gerekir. 

  

96.  Yönetmelikte öğrencilere normal bursun 1,5 katı burs verilir diyor. Bu normal 

burs veya krediden ayrı mı yoksa onlarla birlikte mi 1,5 katı oluyor?  

Kredi ve Yurtlar Kurumunun verdiği 1,5 katı kadar burs ödenir. Öğrenciye Kredi Yurtlar 

Kurumunca ödenen burslar devam eder.  

  

97. Daha önce Erasmus programından faydalananlar da Farabi programından 

faydalanabilirler mi?  

Evet.  

 

98. Barınma ile ilgili bir işlem yapılacak mı? Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan bir 

öğrenci gideceği üniversitenin bulunduğu şehirdeki Kredi Yurtlar Kurumu’nun 

yurdunda kalabilecek mi?  

Öğrenci gidecek olduğu şehirdeki Kredi-Yurtlar Kurumuna Kabul belgesi ile başvuruda 

bulunabilir. Kredi Yurtlar Kurumu kontenjanları dâhilinde başvurulara cevap verir.  

 

99. Farabi öğrencileri aynı akademik yıl içerisinde iki dönemliğine gidebilirler mi?  

Evet.  
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100. Farabi programına katıldığım dönemlerde harç ücretini hangi üniversiteye 

yatıracağım?  

Farabi programına katılan öğrencilerimiz harçlarını Atatürk Üniversitesi’ne ödemeye 

devam eder. Yani öğrencinin asıl kaydı hangi üniversitede ise harç ücretini o üniversiteye 

öder.  

  

101. Farabi programına katılan öğrencilerin notları “M” (Muaf) olarak mı, yoksa aynen 

mi not kartına işlenir?  

Farabi programına katılan öğrencilerin notları öğrenim protokolleri dikkate alınarak 

aynen aktarılır ve AGNO hesabında dikkate alınır.  

   

102. Son sınıfı Farabi programı kapsamında başka bir üniversitede okudum ve bütün 

derslerimi başardım diplomamı, Atatürk Üniversitesinden mi, son sınıfı okuduğum 

üniversiteden mi alacağım?  

Diplomanızı Atatürk Üniversitesi’nden alırsınız.  

  

103. Dönem arasında Farabi Programına katılabilir miyim?  

 

Hayır. Dönem arasında Farabi programına katılamazsınız. Başvurular her yıl Mart ayının 

ilk haftasında internet üzerinden alınır. Konu ile ilgili duyurular Üniversitemiz Dış İlişkiler 

Ofisi’nin internet sayfasından takip edilebilir:   

  

14-  KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ  

 

104. Yükseköğretim kurumları arasında yatay geçiş hangi dönemlerde yapılmaktadır?  

Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve 

üçüncü sınıfları için, yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi 

Temmuz ayı içinde ilan edilir. İlgili dönemler için ilan edilen yatay geçiş kontenjanları ile 

Atatürk Üniversitesi Yatay Geçiş Bilgi Rehberi’ne http://eski.atauni.edu.tr/yataygecis/ adresinden 

ulaşabilirsiniz. 

http://oia.atauni.edu.tr/
http://oia.atauni.edu.tr/
http://oia.atauni.edu.tr/
http://eski.atauni.edu.tr/yataygecis/
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başvuru-değerlendirme takvimleri Yükseköğretim Kurulu'nun 

http://www.yok.gov.tr/web/guest/kurumlararasi-yatay-gecis-kontenjanlari-ile-basvuru 

adresinden takip edilebilir.   

  

105. LYS/YGS puanımla (Ek Madde 1 kapsamında) üniversitenize yatay geçiş yapabilir 

miyim?  

Sınava girdiği yıldaki ilgili puan türü (geçmek istediği programın puan türü) geçmek 

istediği programın o yılki puanına eşit veya yüksek olan öğrenciler. LYS/YGS puanı ile 

(Ek Madde 1 kapsamında) yatay geçiş başvurusunda bulunabilir. Yükseköğretim 

Yürütme Kurulu’nun belirlediği esaslara göre ilgili yıldaki genel kontenjanın güz dönemi 

için %30’u kadar, bahar dönemi için ise %20’ye kadar yatay geçiş kontenjanı açılır. 

Başvurular en geç Ağustos ayının sonuna kadar yapılır. Dönem arasında Ek Madde 1 

kapsamında yatay geçiş başvurusu yapılamaz. Üniversitemize bağlı programların taban 

puanlarına www.osym.gov.tr adresindeki kılavuzlardan ulaşabilirsiniz. 

  

106. Farklı programlar arasında kurumlar arası yatay geçiş yapılabilir mi?  

Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma 

programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar 

çerçevesinde yapılır. AGNO ile farklı programlar arasında kurumlar arası yatay geçiş 

yapmak mümkün değildir. Ancak bir önceki soruda açıklanan LYS puanı ile (Ek Madde 

1 kapsamında) farklı bir bölüme geçmek mümkündür.  LYS/YGS puanınızla farklı bir 

bölüme geçebilmeniz için LYS/YGS puanınızın geçmek istediğiniz bölümün ilgili yıldaki 

puanına eşit veya bu puandan yüksek olması gerekmektedir.  

  

107. Üniversitenize kurumlar arası yatay geçiş yapabilmem için AGNO’m (Ağırlıklı 

Genel Not Ortalaması) en az kaç olmalıdır.  

 En az 2.40 olmalıdır.   

  

108. Alttan dersim var üniversitenize kurumlar arası yatay geçiş yapabilir miyim?  

Hayır. Alttan dersi olanlar üniversitemize yatay geçiş yapamaz. (Ek Madde 1 

kapsamında yatay geçişte bu şart aranmaz.)  

  

http://www.yok.gov.tr/web/guest/kurumlararasi-yatay-gecis-kontenjanlari-ile-basvuru
http://www.osym.gov.tr/
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109. Alttan dersim yok ve AGNO’m 2.40’ın üzerindedir; ancak ders müfredatımda yer 

alan bir dersi hiç almadım. Üniversitenize yatay geçiş yapabilir miyim?  

Hayır. Üniversitemize yatay geçiş yapabilmek için müfredatınızda yer alan bütün dersleri 

almış ve başarmış olmanız gerekmektedir. (Ek Madde 1 kapsamında yatay geçişte bu 

şart aranmaz.)  

  

110. Kamu çalışanlarının tayin nedeniyle yatay geçiş yapması mümkün müdür?   

Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, 

sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, (fakülte/yüksekokula kayıt yapılan 

tarihten sonraki bir tarihte tayin olmak gerekir.) kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları 

çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında 

her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde 

kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, gidecekleri 

yükseköğretim kurumundaki diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban 

puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.  

  

111. Birinci öğretim öğrencisiyim. Aynı programın ikinci öğretimine yatay geçiş 

yapabilir miyim?  

Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci 

öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak ikinci öğretime 

geçen öğrenci ikinci öğretim ücreti öder.  

  

112. İkinci öğretim öğrencisiyim. Başka bir üniversitenin birinci öğretimine yatay 

geçiş yapabilir miyim?  

Yükseköğretim kurumlarında 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 

yapabilir. Eğer %10’luk dilime girmişseniz ilgili Dekanlığa/Yüksekokula dilekçe vererek 

%10’a girdiğinize ilişkin bir yazı almanız gerekir. 

  

113. Birinci sınıftayken üniversitenize yatay geçiş yapabilir miyim?  
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Evet. 21.09.2013 tarih ve 28772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik (Ek 

Madde 1) kapsamında üniversitemize yatay geçiş başvurusunda bulunabilirsiniz. Bunun 

için sınava girdiğiniz yıldaki ÖSYS puanınızın o yıl ki geçmek istediğiniz programın taban 

puanına eşit veya daha yüksek olması gerekir. Geçmek istediğiniz program sınava 

girdiğiniz yılda öğrenci almamışsa başvurunuz değerlendirmeye alınamaz. AGNO ile 

birinci sınıfa yatay geçiş yapılamaz. 

  

114. Yurtdışında bir üniversitede okumaktayım. Üniversitenize yatay geçiş başvurusu 

yapabilir miyim?  

Yurtdışı yatay geçiş kontenjanı açılması ve gerekli şartları taşımanız halinde 

başvurabilirsiniz. Yatay geçiş kontenjanları ile başvuru şartları ve değerlendirme takvimi 

Temmuz ayı içinde http://www.yok.gov.tr/web/guest/kurumlararasi-yatay-gecis-

kontenjanlari-ile-basvuru adresinden ilan edilir. Kontenjanları bu sayfadan veya 

üniversitemiz yatay geçiş bilgi rehberinden takip edebilirsiniz.  

115. Vakıf üniversitesinden devlet üniversitesine yatay geçiş yapabilir miyim? 

Vakıf üniversitesinden devlet üniversitesine geçmek için bir engel yoktur. 25.08.2015 

tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında Yükseköğretim 

Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları 

ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar gereğince vakıf üniversitesinden devlet 

üniversitesine yatay geçiş yapanlar birinci öğretim için katkı payı, İÖ için öğrenim 

ücretine tabi tutulmaktadır. 

116. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapabilir miyim? 

Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilir. Açık ve 

uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin 

öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya 

üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği 

üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması 

gerekir. 

117. Yatay geçiş yaptıktan sonra hangi sınıfın derslerini alacağım? 

Birimler tarafından oluşturulan yatay geçiş komisyonları, yatay geçiş talebinde bulunan 

öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumunda aldığı dersler ile yatay geçiş yapmak 

istediği programın derslerini dikkate alarak, “Atatürk Üniversitesi Ders Muafiyeti ve 

İntibak İşlemleri Uygulama Esasları”na göre öğrencinin muaf olacağı ve hangi yarıyıla 

intibak ettirileceğini tespit eder ve öğrencinin kayıt yaptıracağı dersleri belirler. 

http://www.yok.gov.tr/web/guest/kurumlararasi-yatay-gecis-kontenjanlari-ile-basvuru
http://www.yok.gov.tr/web/guest/kurumlararasi-yatay-gecis-kontenjanlari-ile-basvuru
http://www.yok.gov.tr/
http://eski.atauni.edu.tr/yataygecis/
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150825.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150825.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150825.htm
http://www.atauni.edu.tr/yuklemeler/4f34716c0696b8c1322104f43384dfd3.pdf
http://www.atauni.edu.tr/yuklemeler/4f34716c0696b8c1322104f43384dfd3.pdf
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Muafiyet işlemleri ayrı ve özel bir çalışma gerektiren, araştırma ve inceleme neticesinde 

oluşturulabilecek türden idari işlemler olduğundan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 7 

nci maddesine göre, kayıt yaptırmadan muaf olduğunuz dersleri kesin olarak 

öğrenmeniz mümkün değildir.  

118. Dönem arasında Kurumlar arası Yatay geçiş (AGNO) ile bir lisans 

programına yatay geçiş yapabilir miyim? 

Hayır, dönem arasında kurumlar arası (AGNO) ile lisans programlarına yatay geçiş 

yapılamamaktadır. Ancak dönem arasında lisans programlarına M. Puan ile kurumlar 

arası yatay geçiş başvurusu yapma imkânı vardır. 

Dönem arasında Kurumlar arası (AGNO) ile sadece ön lisans programlarına yatay geçiş 

yapılabilmektedir. 

   

15-   DİKEY GEÇİŞ  

  

119. Üniversitenize nasıl dikey geçiş yapabilirim? Dikey geçiş yaptıktan sonra kaçıncı 

sınıftan başlarım?  

Dikey Geçiş yoluyla üniversitemize kayıt yaptırabilmeniz için Meslek Yüksekokulu’ndan 

mezun olduktan sonra her yıl ÖSYM tarafından Temmuz ayı içerisinde yapılan DGS`ye 

(Dikey Geçiş Sınavı) girerek üniversitemizi tercih etmeniz ve yerleştirilmeniz gerekir. Bu 

şekilde üniversitemizin ilgili lisans programlarına kayıt yaptırdıktan sonra muafiyet 

başvurusunda bulunarak daha önce aldığınız ve yeni kayıt yaptırdığınız lisans 

programındaki derslere uyan derslerden ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı 

ile muaf olursunuz, intibakınızın kaçıncı sınıfa yapıldığı ilgili birimlerce tarafınıza tebliğ 

edilecektir.  

 

16-  BİLGİ/BELGE (ÖĞRENCİ BELGESİ, TRANSKRİPT) İSTEME  

  

120. Arkadaşım il dışında, onun adına öğrenci belgesi veya transkript nasıl alabilirim?  

Öğrenci belgesi, transkript ve yatay geçiş başvurusu için kullanılan diğer belgeleri ya 

öğrencinin kendisinin bizzat alması ya da noterden vekâlet verdiği kişinin vekâlet belgesi 

ve kendi nüfus cüzdan fotokopisi ile alması mümkündür.  
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121. Öğrenci Belgesi ve transkriptimi üniversiteye gelmeden internetten alabilir miyim?  

 Öğrenci belgelerinizi ÖBS`den ve e-Devletten çıkartabilirsiniz. Bu belgeler için ayrıca 

imza ve mühre gerek yoktur. ÖBS`den çıkarttığınız belgelerin doğruluğu 

http://www.atauni.edu.tr/belge-dogrulama-2 adresinden; e-devletten çıkarttığını 

belgelerin doğruluğu ise https://www.turkiye.gov.tr/yok-ogrenci-belgesi-dogrulama 

adresinden online olarak sorgulanabilmektedir.  

  

Transkriptlerinizi ÖBS`den alabilirsiniz. Bu şekilde aldığınız transkriptler için ayrıca 

imza ve mühre gerek yoktur. ÖBS`den çıkarttığınız bu transkriptlerin doğruluğu 

http://www.atauni.edu.tr/belge-dogrulama-2 adresinden online olarak yapılabilmektedir. 

122. Mezuniyet belgemi e-Devlet üzerinden alabilir miyim?  

Evet. 

 

17-  ASKERLİK İŞLEMLERİ  

  

123. Mezun olan erkek öğrencilerin askerlikle ilgili yapması gereken bir işlem var mıdır?  

Mezun olan öğrencilerin mezuniyetine müteakip en kısa sürede askerlik kararı aldırmak 

veya askerliğini tecil ettirmek için ikametine en yakın askerlik şubesine başvurmaları 

gerekir. Askerlik Şubelerine başvurmayan öğrenciler yoklama kaçağı durumuna 

düşmekte ve askerlik şubelerince mahkemeye verilmektedir. Askerlik işlemleri ile ilgili 

detaylı bilgiyi http://www.atauni.edu.tr/askerlik-islemleri-4 adresinden alabilirsiniz.  

  

18-  ORTAK ZORUNLU DERSLERİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA OKUTULMASI  

  

124.   Üniversitenizdeki Ortak Zorunlu Dersleri nasıl takip edeceğim?  

2012-2013 Güz yarıyılından itibaren Türk Dili, Yabancı Dil (İngilizce), Atatürk İlkeleri ve 

İnkılap Tarihi gibi Ortak Zorunlu dersler bazı programlarda Uzaktan Eğitim yoluyla 

okutulmaya başlanmıştır.  

Bu derslere kayıt yaptıran öğrenciler; derslere ait doküman ve videolara Atatürk 

Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi web sayfası 

“http://atauzem.atauni.edu.tr/” üzerinden Öğretim Yönetim Sistemi’ne (LMS) giriş 

http://obs.atauni.edu.tr/auth
http://obs.atauni.edu.tr/auth
http://obs.atauni.edu.tr/auth
http://www.atauni.edu.tr/belge-dogrulama-2
http://www.atauni.edu.tr/belge-dogrulama-2
https://www.turkiye.gov.tr/yok-ogrenci-belgesi-dogrulama
https://www.turkiye.gov.tr/yok-ogrenci-belgesi-dogrulama
http://obs.atauni.edu.tr/auth
http://obs.atauni.edu.tr/auth
http://obs.atauni.edu.tr/auth
http://www.atauni.edu.tr/belge-dogrulama-2
http://www.atauni.edu.tr/belge-dogrulama-2
http://www.atauni.edu.tr/askerlik-islemleri-4
http://www.atauni.edu.tr/askerlik-islemleri-4
http://atauzem.atauni.edu.tr/
http://atauzem.atauni.edu.tr/
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yaparak erişeceklerdir. Bu adreste konu ile ilgili yardımcı kılavuzlar yer almaktadır. Tüm 

programlarda bu dersler uzaktan eğitim ile yürütülmemektedir. Kayıtlı bulunduğunuz 

programda hangi derslerin uzaktan eğitim ile yürütüldüğünü birim öğrenci işlerinden 

öğrenebilirsiniz.  

  

125. Uzaktan eğitim yoluyla okutulan derslerin sınavları nasıl olacaktır?  

Uzaktan eğitim yoluyla okutulan derslerin vize ve final sınavları üniversite genelinde ortak 

sınav şeklinde yapılır ve öğrenciler sınav sonuçlarını Öğrenci Bilgi Sistemi’nde görür.  

Sınavlar online olarak değil, ilgili fakülte/yüksekokullarda yapılmaktadır. Öğrenciler 

sınavdan önce SINAVA GİRİŞ BELGESİ’nin çıktısını alarak bu belgede yazan derslikte 

sınava girerler. Aynı soru kitapçığında hem Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi hem de 

Yabancı Dil derslerinin soruları yer alır. Öğrencilerin sınava girmeden önce mutlaka 

sınava giriş belgesini internetten alması gerekir. Sınav esnasında öğrenci kimlik kartı 

öğrencide bulunmalıdır. 

  

19-  ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN E-POSTA VE KABLOSUZ İNTERNET HİZMETİ  

  

126. Dizüstü bilgisayarım var kampüs içerisinden kablosuz internet ağına bağlanabilir 

miyim?  

Evet, bağlanabilirsiniz. Bunun için ÖBS’ye giriş yaparak “Kişisel Bilgiler” başlığı 

altında yer alan “ATA Kimlik Oluştur” ekranından şifre almanız gerekir. 

Oluşturacağınız bu şifre en az 8 karakter olmalıdır, içinde en az 1 tane büyük harf, 

1 tane de küçük harf bulunmalıdır. Bu ekrandan şifre yenileme ve lisans alma 

işlemleri de yapılabilir. Yardım videosu için lütfen tıklayınız. 

  

20-  DEVAM ZORUNLULUĞU  

  

127. Üniversitenizde derslere devam etme zorunluğu var mı?  

Evet. Üniversitemizde derslerin %80’ine devam edilmesi zorunludur. Bu şartı yerine 

getirmeyen öğrenciler devamsızlıktan kalır ve not kartında “Z” harf notu görünür. “Z” harf 

notu “FF” notu gibi işlem görür.  

http://ortakdersler.atauni.edu.tr/ozd/girisbelgesi.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=MPh6YULMSPg
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128. Bir dersten devamsızlıktan kalan öğrenci bu dersin bütünleme sınavına girebilir 

mi?  

Hayır.  

129. Mazeretli geçirilen süreler (sağlık raporu vs.) devamsızlıktan sayılır mı?  

Evet. Mazeretli geçirilen süreler devamsızlıktan sayılır. Yani bu sürelerde öğrenci devam 

zorunluluğunu yerine getirmemiş sayılır.  

  

130. Devamsızlıktan kalan öğrenci o dersten yaz okuluna katılabilir mi?  

         Evet.  

  

131. Devamsızlıktan kalan öğrenci final sınavına girebilir mi?  

Hayır.  

132. Devamsızlıktan kalan öğrenci bütünleme sınavına girebilir mi?  

Hayır.  

  

21-  KISMİ ZAMANLI STATÜDE ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA  

  

133. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar nelerdir?  

Disiplin cezası almamış olmak, Yetim maaşı ve nafaka dışında asgari ücret düzeyinde 

gelire sahip olmamak, Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu 

arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak, 

çalıştırılacak iş için yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak, kayıt donduran öğrenci ve 

yabancı uyruklu öğrenci olmamak, normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim 

görüyor olmak.  
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22-  ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ  

 

  

134. Mahkeme kararıyla, evlilik vs. sebebiyle soyadım değişti, Üniversitedeki resmi 

işlemlerde yeni soyadımı kullanmak istiyorum. Bunu nasıl sağlayabilirim?  

 Öğrenci Bilgi Sistemi’ne kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yaparak Özlük Bilgilerinden 

nüfus Bilgilerini tıklayıp gelen ekrandan GÜNCELLEŞTİR butonunu tıkladığınızda güncel 

nüfus bilgileriniz MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) üzerinden otomatik olarak 

alınacaktır. 

  

135. Üniversitenize kesin kaydımı yaptırdım, ÖBS’ ye nasıl girebilirim?  

Üniversitemize ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi Sistemi’ne girmek 

için kullanacakları şifre T.C. Kimlik Numaralarının ilk 8 (sekiz) hanesi, kullanıcı adları ise 

T.C. Numaralarıdır. Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız. 

136. ÖBS giriş şifremi unuttum, nasıl öğrenebilirim? 

ÖBS giriş ekranının altında yer alan “Parolamı Unuttum” ekranından anne adı, Cep Tel. 

ve T.C. No. yazmanız halinde yeni şifreniz SMS olarak gönderilecektir. Eğer parola 

gelmiyorsa sistemdeki cep telefon numaranız güncel olmayabilir. Bu durumda 

http://obs.atauni.edu.tr/CepNoGuncelleme.aspx adresinden cep telefonunuzu 

güncelleyebilirsiniz. 

137. ÖBS’deki adres, telefon, e-posta bilgilerimi güncellemek istiyorum bu işlemleri 

hiçbir birime başvurmadan kendim yapabilir miyim? 

Evet. Hiçbir birime başvurmadan bu işlemleri yapabilirsiniz. Bu konularda ÖBS Bilgi 

Güncelleme Kılavuzu’ndan faydalanabilirsiniz. 

 

23-  PEDAGOJİK FORMASYON 

 

24- YÖS (USTS) 

 

Pedagojik Formasyon Bilgi Rehberi’ne ulaşmak için tıklayınız. 

ÖBS Kullanım Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız. 

https://obs.atauni.edu.tr/Kullanici/OgrenciNumaraOgrenme.aspx
http://obs.atauni.edu.tr/CepNoGuncelleme.aspx
http://obs.atauni.edu.tr/BilgiGuncelleme.pdf
http://obs.atauni.edu.tr/BilgiGuncelleme.pdf
http://eski.atauni.edu.tr/pedagoji/
http://www.atauni.edu.tr/obs-kullanim-kilavuzu
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Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı hakkında http://ataworld.atauni.edu.tr/ adresinden bilgi 

alabilirsiniz. 

25- LİSANSSÜSTÜ PROGRAMLAR 

Lisansüstü programlar hakkında http://eski.atauni.edu.tr/lisansustu/ adresinden bilgi 

alabilirsiniz.   

http://ataworld.atauni.edu.tr/
http://eski.atauni.edu.tr/lisansustu/
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 KAYNAKLAR  

1. Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları.  

2. Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 

Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik  

3. Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay 

Geçişler ve Kredi Transferi Yapılması İle İlgili Uygulama Esasları  

4. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği  

5. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci 

Konseyi Yönetmeliği  

6. Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  

7. Atatürk Üniversitesi Diploma, Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Uygulama  

Esasları  

8. Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği  

9. Atatürk Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Esasları  

10. Atatürk Üniversitesi Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları  

11. Atatürk Üniversitesi 6111 Sayılı Kanun`un Uygulama Esasları  

12. Atatürk Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Programları LLP / Erasmus Öğrenci 

Değişimi Programı Uygulama Esasları  

13. Atatürk Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi  

14. Atatürk Üniversitesi Öğrenci Danışmanlık Uygulama Esasları  

15. Atatürk Üniversitesi Engelli Öğrenci Eğitim-Öğretim Sınav Uygulama Esasları  

16. 13.02.2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Ön 

Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik  

17. 13.01.2014 tarih ve 28881 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Ön 

Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik  

18. Rektörlük  Makamı’nın  “İstirahat  Raporları”  konulu  03.02.2014 

 tarih ve  B.30.2.ATA.0.70.72.00/00-2555 sayılı yazısı.   

http://www.atauni.edu.tr/userfiles/101259-6121cae97c271cda3be71ce429d7cdef.doc
http://www.atauni.edu.tr/userfiles/101259-6121cae97c271cda3be71ce429d7cdef.doc
http://www.atauni.edu.tr/userfiles/101259-6121cae97c271cda3be71ce429d7cdef.doc
http://www.atauni.edu.tr/userfiles/101259-6121cae97c271cda3be71ce429d7cdef.doc
http://www.atauni.edu.tr/userfiles/101259-6121cae97c271cda3be71ce429d7cdef.doc
http://www.atauni.edu.tr/userfiles/101338-13a2027c05f64f70fc383f7d153f9cec.doc
http://www.atauni.edu.tr/userfiles/101338-13a2027c05f64f70fc383f7d153f9cec.doc
http://www.atauni.edu.tr/userfiles/101338-13a2027c05f64f70fc383f7d153f9cec.doc
http://www.atauni.edu.tr/userfiles/101926-73109d0603f3292f27e00fc5d8adc119.doc
http://www.atauni.edu.tr/userfiles/114306-dfb51544a704b8fc2b40cb8340e21be8.doc
http://www.atauni.edu.tr/userfiles/114306-dfb51544a704b8fc2b40cb8340e21be8.doc
http://www.atauni.edu.tr/userfiles/114306-dfb51544a704b8fc2b40cb8340e21be8.doc
http://www.atauni.edu.tr/userfiles/114131-764f8c0cc269cc0193d35f4d37c7e301.doc
http://www.atauni.edu.tr/userfiles/113010-cfdc2969e84ba0cae8378e580ef24fa7.doc
http://www.atauni.edu.tr/userfiles/113010-cfdc2969e84ba0cae8378e580ef24fa7.doc
http://www.atauni.edu.tr/userfiles/113010-cfdc2969e84ba0cae8378e580ef24fa7.doc
http://www.atauni.edu.tr/userfiles/160031-c5a4e27058fb46ecf4e21b0ee59472b3.docx
http://www.atauni.edu.tr/userfiles/160031-c5a4e27058fb46ecf4e21b0ee59472b3.docx
http://www.atauni.edu.tr/userfiles/113827-a2892583d18e515ae489d635a86c8f26.doc
http://www.atauni.edu.tr/userfiles/113743-dc95ffb52a1771b585bf3d3892a0eab7.doc
http://www.atauni.edu.tr/userfiles/125834-0cf379d426bc6ee258a7e48ae4166875.doc
http://www.atauni.edu.tr/userfiles/120012-547d662197463cf1c49a4ad7abecafe5.docx
http://www.atauni.edu.tr/userfiles/120012-547d662197463cf1c49a4ad7abecafe5.docx
http://www.atauni.edu.tr/userfiles/120012-547d662197463cf1c49a4ad7abecafe5.docx
http://www.atauni.edu.tr/userfiles/113335-c7c96ae730a8a07ed73f8932dd095126.docx
http://www.atauni.edu.tr/userfiles/113115-4ce6df4755470097dc90ec2329cd6127.doc
http://www.atauni.edu.tr/userfiles/113251-789bfd808942b3c6a612932d1db452c9.doc
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19. 28.04.2014 tarih ve 28985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Ön 

Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik. (Bütünleme sınavına notu FF, DD ve DC olanların girebileceğine ilişkin)  

20. http://www.mevzuat.gov.tr/  


