
Katkı payı veya öğrenim ücretini 
ödeyip, öğrenci bilgi sistemi 
üzerinde almak istediği dersler 
için ders kaydı yapan öğrencinin 
ders kayıt bilgileri danışman 
tarafından kontrol edilip, öğrenci 
bilgi sistemi üzerinden onaylanır. 
Ders kayıt işlemlerinden birinci 
derecede öğrenci sorumludur.

Öğrenciler, kayıt yenileme bitiş 
tarihini takip eden ilk iki hafta 
içerisinde almış oldukları dersleri 
danışman nezaretinde bırakabilir. 
Bırakılan derslerin yerine, geçen 
sürenin devamsızlıktan sayılması 
şartıyla yeni dersler alınabilir.

Fakültemizde bölümler bazında her bir dönem almanız gereken zorunlu ve seçmeli 
ders sayısı tablosu aşağıdadır.

Fakültemizde bir öğrencinin bir 
yarıyılda alabileceği derslerin 
AKTS değerleri toplamı en fazla 
40’tır. AGNO’su 2,50 ve üzerinde 
olan bir öğrencinin alabileceği 
derslerin AKTS değerleri toplamı 
ise en fazla 45’tir. 

Son sınıfın her bir yarıyılı için 
mezuniyetine tek dersi kalan 
öğrencilere, istemeleri halinde 
AKTS miktarına ilaveten birer 
ders verilir.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ BİLGİ REHBERİ

AKTS40
+1

AGNO2.5

 
Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım

Gazetecilik

Radyo TV ve 
Sinema

1. Yarıyıl
7 Zorunlu
2 seçmeli

7 Zorunlu
2 seçmeli

7 Zorunlu
2 seçmeli

2. Yarıyıl
7 Zorunlu
2 Seçmeli

7 Zorunlu
2 Seçmeli

7 Zorunlu
2 Seçmeli

3. Yarıyıl
6 Zorunlu
2 Seçmeli

8 Zorunlu
2 Seçmeli

7 Zorunlu
2 seçmeli

4. Yarıyıl
6 Zorunlu
2 Seçmeli

8 Zorunlu
2 Seçmeli

7 Zorunlu
2 Seçmeli

5. Yarıyıl
5 Zorunlu
3 Seçmeli

6 Zorunlu
2 Seçmeli

6 Zorunlu
2 Seçmeli

6. Yarıyıl
5 Zorunlu
3 Seçmeli

6 Zorunlu
2 Seçmeli

6 Zorunlu
2 Seçmeli

6. Yarıyıl
5 Zorunlu
3 Seçmeli

6 Zorunlu
2 Seçmeli

6 Zorunlu
2 Seçmeli

7. Yarıyıl
4 Zorunlu
4 Seçmeli

5 Zorunlu
2 Seçmeli

6 Zorunlu
2 Seçmeli

8. Yarıyıl
4 Zorunlu
4 Seçmeli

5 Zorunlu
2 Seçmeli

7 Zorunlu
2 Seçmeli

1
2

3

4

Alınan seçmeli dersler ders 
kayıtlarını takip eden ilk iki hafta 
içerisinde danışman nezaretinde 
bırakılabilir. 

6

Başarısız olunan seçmeli dersin 
ilgili yarıyılda yeniden 
açılmaması halinde yerine başka 
bir seçmeli ders seçilebilir.

Tekrar dersi bulunmuyorsa (“FF” 
veya “Z”) ve AGNO en az 2.50 ise 
(birinci sınıf öğrencileri hariç), ön 
şartlı olmayan veya ön şartı 
yerine getirilmiş olan üst yarıyıla 
ait derslerden, azami kredi 
sınırını (40 AKTS) aşmamak 
şartıyla 10 krediye kadar ders 
üstten alınabilir.

Öğrenciler, ders kaydı yaparken 
öncelikle alt yarıyıldaki hiç 
almadıkları veya alıp 

devamsızlıktan (Z) harf notu 
ya da başarısızlıktan (FF) harf 
notu almış oldukları derslere 
kayıt yaptırmak zorundadırlar. 

Daha sonra isteğe bağlı olarak 
harf notu “DD” ve 
“DC” olan dersler 
seçilebilir.

7
AGNO’yu yükseltmek için alt 
yarıyıllardan daha önce alınan 
derslerden azami AKTS yükünü 
(her bir dönem için 40 AKTS) 
aşmamak şartıyla istenilen 
kadarı tekrar alınabilir.

8
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9

Fakültemizde derslere 
%80 devam 
zorunluluğu vardır.
Bu şartı yerine 
getirmeyen öğrenciler 
devamsızlıktan kalır ve 
not kartlarında “Z” harfi 
görünür. Bu not “FF” notu ile eş 
değerdir. 

1

Mazeretli geçirilen süreler (sağlık raporu vs.) devamsızlıktan 
sayılır. Yani bu sürelerde öğrenci devam zorunluluğunu yerine 
getirmemiş sayılır.

4

Bir dersten devamsızlıktan kalan 
öğrenci bu dersin final, 
bütünleme ve tek ders sınavına 
giremez; ancak bu dersi yaz 
okulundan alabilir.

2
Uygulama ve/veya laboratuvar 
dersleri hariç, daha önceki 
yarıyılda devamını aldığı halde 
başarısız olduğu veya harf 
notunu yükseltmek istediği 
derslere tekrar kayıt yaptıran 
öğrencinin bu derslere devam 
etme zorunluluğu yoktur. Ancak 
bu öğrenciler söz konusu dersler 
için yapılan tüm sınavlara girmek 
zorundadırlar.

3

10
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KREDİ

2.5
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FF Z

DERS ALMA

DEVAMSIZLIK

Z

Z= final
bütünleme

tek ders

SAĞLIK 
RAPORU

Son iki yarıyıl AGNO’sunun her 
ikisi de 2.00`ın altında olan 
öğrenciler başarısız sayılır ve 
AGNO’su 2.00 veya daha yüksek 
olmadığı sürece üst dönemden 
ders alamazlar. Bu öğrenciler 
öncelikle FF notu aldıkları 
dersleri almak zorundadır.

1
Başarısız duruma düşen 
öğrenciler, değişim programları 
ile burslara aday gösterilemezler.

2
AKADEMİK BAŞARI

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

1
Mezuniyet durumuna gelen 
öğrencinin AGNO’su 2,00 ve 
daha yukarı ise bu öğrencinin
DC ve DD harf notu aldığı dersler 
başarılı sayılır.

2
DERS GEÇME

AGNO= 2,00
DC
DD

BAŞARILI

Fakültemizde sınavlar; kısa süreli 
sınav, ara sınav, yarıyıl sonu 
sınavı, bütünleme sınavı, tek ders 
sınavı, mazeret sınavı, muafiyet 
sınavı, mezuniyet AGNO baraj 
sınavı ve ek sınavdan oluşur.

Bir dersin bütünleme sınavına 
yarıyıl sonu sınavlarına girmeyen, 
bu sınavlara girdiği halde FF, DD 
veya DC harf notu alan 
öğrenciler girebilir.  

1
Fakültemizde Yarıyıl Sonu (Final) 
Sınav Limiti (YSSL) uygulaması 
yapılır ve yarıyıl sonu sınav limiti 
50 puan olarak uygulanır. Yarıyıl 
Sonu Sınav Limiti bütünleme 
sınavı için de geçerlidir.

2
Herhangi bir sınava 
girmeyen öğrenci, o sınav 
hakkını kullanmış ve o 
sınavdan sıfır (0) puan almış 
sayılır.

3

4
Bir dersin başarı notu
vizenin yüzde 40’ı ve 
finalin/bütünlemenin
yüzde 60’ı alınarak
hesaplanır.

5
İlgili yönetim kurulunca kabul 
edilen haklı ve geçerli bir 
nedenden dolayı ara sınavlara 
ve bütünleme sınavlarına 
katılamayan öğrenciler için 
mazeret sınavları yapılır.

6

Final sınavı için mazeret sınavı 
yapılmaz. Öğrenci, bütünleme 
sınavına girer.

7

Vize, Final ve Bütünleme 
sınavlarına notların ilan edildiği 
günden itibaren en geç 5 iş günü 
içerisinde Dekanlığımıza 
verilecek bir dilekçe ile maddi 
hata yönünden itirazda 
bulunulabilir.

Herhangi bir nedenle mazeret 
sınavına girmeyen öğrencilere 
ikinci bir mazeret sınav hakkı 
verilmez.

8
Mazeret beyan eden öğrenciler, 
mazeretlerinin bitiş tarihinden 
itibaren en geç 5 iş günü içinde 
bir dilekçe ve ekindeki mazeretini 
gösterir belge ile başvurmak 
zorundadır.

9

10
Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı, kopya 
yaptırdığı veya kopya yapılmasına yardım ettiği tespit edilen öğrenci o dersten 
başarısız sayılır. Ayrıca, söz konusu öğrenci hakkında, dekanlıkça 18/8/2012 tarihli 
ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 
Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

11

SINAVLAR 

Yaz okulunun süresi 7 haftadır. 
Ancak yaz okulunda açılan her 
ders için normal yarıyılda yapılan 
toplam ders saati kadar ders 
yapılır.

1

Yaz okulunda alınmak 
istenilen bir ders, Fakültemiz 
Yönetim Kurulu onayı ile 
başka üniversitelerden 
alınabilir. Yaz okulunda 
aldığınız dersin fakültemizde 
sayılabilmesi için ders 
içeriklerinin uyumlu olması 
gerekir.

4

Normal yarıyıl için geçerli olan 
derslere %80 devam 
zorunluluğu, yaz okulunda da 
geçerlidir.

7

Yıllık kayıt donduran 
öğrenciler yaz okulundan 
ders alamaz.

11
Başka bir üniversitenin yaz 
okulundan alınan not, not kartına 
aynen işlenir ve AGNO 
hesabında dikkate alınır.

12
Yaz okulu sonunda son iki AGNO'su 2.00 altına düşen 
öğrenci sadece yaz okulunda üstten alabildiği 
dersleri alabilir, üst sınıftan başka ders alamaz.

13

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.

5

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

8
Yaz okuluna kayıt yaptıran bir 
öğrenci toplam en fazla 13 
kredilik/20 AKTS’lik ders 
alabilir.

9
Yaz Okulu sonunda mezuniyete bir dersi 
kalabilecek öğrencilere azami 13 kredi 
saati/20 AKTS miktarına ilaveten bir ders 
daha verilebilir.

10

Yaz okulunda bütünleme, 
mazeret sınavı ya da ek sınav 
hakkı yoktur. 

6

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.

2
Yaz okulu sonunda hesaplanan 
AGNO, öğrencinin yaz okuluna 
başlamadan önceki (bahar 
yarıyılı) AGNO’sunun yerine 
geçer. 

3
YAZ OKULU

AA ile DD arası "Geçer" notudur. FF, Z "Kalır" notudur. Bu 
dersler tekrar alınmak zorundadır. M (Muaf) öğrencinin 
dersten muaf olduğunu ifade eder. Bu dersler tekrar 
alınmak zorunda değildir, ortalamaya ve krediye etkisi 
yoktur. G (Geçer) notu öğrencinin dersten geçtiği 
anlamına gelir. Bu notun ortalamaya ve krediye etkisi 
yoktur. E (Eksik) notu öğrencinin sınava girmediğini ifade 
eder.
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AGNO2

Ders muafiyeti başvuruları 
öğrencinin üniversiteye kayıt 
yaptırdığı tarihte başlar ve ders 
kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ilk 
haftasının sonuna kadar yapılır.

1

Yatay geçişle fakültemize 
kayıt yaptıran öğrencilerin 
önceki diploma programında 
alarak başarılı olduğu 
derslere ilişkin notları genel 
ağırlıklı ortalama hesabında 
değerlendirmeye alınır.

4
Dikey Geçiş Sınavı ile gelen 
öğrencilerin muaf sayılması 
uygun görülen derslerinin 
notları not kartına harf notu 
olarak işlenir; ancak öğrenci 
mezuniyet şartlarını yerine 
getirdiğinde bu dersler AGNO 
hesabında dikkate alınır.

5

Fakültemizde 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 derslerden muaf 
olabilir.

6
Fakültemize kayıt yaptırıp muafiyet başvurusunda bulunan 
her öğrenci için Fakültemiz Muafiyet ve İntibak Komisyonu 
tarafından bir Muafiyet Çizelgesi hazırlanarak bu çizelgeler 
öğrenciye ve öğrenci danışmanlarına tebliğ edilir. Muafiyet 
istenen dersler mutlaka bu çizelgeye göre seçilmelidir.

7
Fakültemizde 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 
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.

8

Muafiyet talep edilecek derslerin 
sayısında bir sınırlama 
bulunmamaktadır. Ancak 
başvuru esnasında muaf 
olunması istenen tüm dersler 
mutlaka belirtilmelidir.

2
Muafiyet talebinde bulunan 
öğrenciler muafiyet 
başvurusunda bulunmamış gibi 
OBS’den ders seçip 
danışmanlarına onaylatır ve bu 
derslere devam ederler. Yönetim 
Kurulu’nun muafiyet talebini 
uygun görmesi halinde birim 
öğrenci işleri öğrencinin muaf 
oldukları dersleri dikkate alarak 
ders kaydını günceller. 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.

3
MUAFİYET

Almak zorunda olunan bütün 
dersleri başarıyla tamamlayan 
ve AGNO’su en az 2.00 olan 
öğrenciler mezuniyet hakkı elde 
eder.

1

Fakültemiz bünyesindeki 
bölümlerin en az ilk dört 
yarıyılının bütün derslerinden 
başarılı olan öğrencilere, 
istemeleri halinde ön lisans 
diploması verilir.

3
Öğretim programındaki tüm dersleri alan ve 
hiç FF notu olmayan ancak AGNO`su 2.00`ın 
altında olan öğrenciler mezun olamazlar. Bu 
durumdaki öğrenciler son 4 yarıyıldaki en çok 
4 dersten mezuniyet AGNO barajı sınavına 
girmeleri gerekir. Öğrencilerin öncelikli olarak 
sınavlarına girecekleri dersler birim yönetim 
kurulunca karara bağlanır.

5

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, tek ders sınav 
hakkı verilir. Öğrenci bu sınava girebilmek için Dekanlığa hangi dersten tek ders sınavına girmek 
istediğini belirten bir dilekçeyle başvurur.

6

Mezuniyet için toplam 
alınacak kredi miktarı Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım Bölümü için 
144; Gazetecilik Bölümü için 
143; Radyo TV ve Sinema 
Bölümü için ise 154’tür.

4

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 öğrencinin mezuniyet AGNO barajı sınavına 
girmesi gerekir.

2
MEZUNİYET

AGNO 
2.0

Halkla İlişkiler ve
Tanıtım Bölümü

Gazetecilik
Bölümü

Radyo TV ve
Sinema  Bölümü

144
143
154

TEK
DERS

12

MUAF

AA
NOT KARTI

Geçerli mazereti olan öğrenci, en fazla iki yarıyıl kayıt 
dondurabilir. Ancak Sağlık Raporu ile kayıt dondurmalarda 
bu süre sınırlaması yoktur.

1
KAYIT DONDURMA

YARIYIL
KAYIT DONDURMA
HAKKI

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.

1
ONUR ÖĞRENCİSİ

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.

1
Ayrıca bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek 
bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim 
diploma programlarına kontenjan dâhilinde 
yatay geçiş yapabilirler. Geçiş yapan bu 
öğrenciler ikinci öğretim için öngörülen ücreti 
ödemek zorundadırlar.

2
YÜZDE 10 DİLİMİ

AYRINTILI BİLGİ

https://destek.atauni.edu.tr/kb/index.php


