ÖĞRENCİLERİMİZİN MEZUN OLMA SÜRECİNDE DİKKAT ETMESİ
GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR
Lütfen, akademik danışmanınıza ve öğrenci işlerine başvurmadan önce aşağıdaki kontrol listesini
gözden geçiriniz ve açıklamaları dikkatle okuyunuz!!!

1.

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 2,00 olması ;
gerekli koşulları yerine getirerek elde ettiği toplam kredisinin 240 ECTS olması;
FF, DZ, YZ notu olmaması gerekmektedir. Transkriptinizi bu noktaları dikkate
alarak incelediniz mi?
AÇIKLAMA:
Bir öğrencinin mezun olabilmesi için zorunlu, mesleki seçmeli ve serbest seçmeli derslerin
toplamından oluşan 240 ECTS kredisi değerinde ders almaları, genel not ortalamasının en az 2,00
olması ve FF, DZ ve YZ notu olmaması gerekmektedir.
Kredili sistem uygulayan öğretim birimlerinde bir öğrencinin mezun olabilmesi için genel not
ortalamasının (GNO) en az 2.00 olması gerekir. Yaz okulu açılması ve öğrencinin yaz
okulundan ders alması halinde genel not ortalaması yaz okulu sonuçları göz önüne alınarak
hesaplanır.

2.

Hangi katalogtan sorumlu olduğunuzu biliyor musunuz?
AÇIKLAMA:
Fakültemizde kayıt yılına göre farklı öğrenciler için geçerli iki ders katalogu bulunmaktadır:
YENİ KATALOG VE ESKİ KATALOG. Yeni katalogdan 2007-2008 öğretim yılı ve daha
sonraki dönemlerde birinci sınıfa veya yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan öğrenciler
sorumludur. Fakülteye 2007-2008 öğretim yılından daha önce kaydolan öğrenciler ESKİ
KATALOG’dan sorumludur. 2007-2008 öğretim yılı güz döneminden önceki dönemlerde birinci
sınıfa veya hazırlık sınıfına kaydolan öğrenciler, programa yeni konulan dersleri almak zorunda
değildir. Ancak, öğrenciler dönemi değişen zorunlu dersleri giriş tarihine bakılmaksızın almak
zorundadır.

3.

Sorumlu olduğunuz katalogtaki “zorunlu dersleri” başarıyla tamamladınız mı?
AÇIKLAMA:
Bir öğrenci öncelikle sorumlu olduğu katalogtaki zorunlu derslerini almak ve başarmak
durumundadır. Zorunlu olan bir dersi almadan ve başarmadan bir öğrencinin mezun olması
mümkün değildir. Eski katalogdan sorumlu öğrenciler kataloglarında var olup sonradan mesleki
seçmeli derse dönüştürülmüş olan zorunlu ders yerine ister dersin aynısını, isterse bir başka
mesleki seçmeli dersi alabilirler.

4.

Sorumlu olduğunuz katalogtaki
tamamladınız mı?

“mesleki seçmeli” dersleri yeterli kredide

AÇIKLAMA:
Eski katalogdan sorumlu öğrenciler eski katalogta var olup sonradan yeni katalogta mesleki
seçmeli derse dönüştürülmüş olan ders yerine ister dersin aynısını, isterse bir başka mesleki
seçmeli dersi alabilir. Eski katalogdan sorumlu öğrencilerin almaları gereken mesleki seçmeli
ders kredileri bölümlerine göre farklılaşmaktadır. Eski katalogtan sorumlu öğrencilerin
bölümlerine göre almaları gereken mesleki seçmeli ders kredileri şunlardır: İşletme (41,5),
İngilizce İşletme (9), İktisat (54), İngilizce İktisat (34,5), Maliye (30), ÇEKO (37) ECTS kredilik
mesleki seçmeli ders almak zorundadır. Bir öğrenci alması gerekenden fazla mesleki seçmeli ders
almış ve başarmışsa bu fazla krediler serbest seçmeli ders kredisi olarak sayılır.
Yeni katalogdan sorumlu öğrencilerin almaları gereken mesleki seçmeli ders kredileri de
bölümlerine göre farklılaşmaktadır. Yeni katalogtan sorumlu öğrencilerin bölümlerine göre
almaları gereken mesleki seçmeli ders kredileri şunlardır İşletme (45,5), İngilizce İşletme (46),
İktisat (45), İngilizce İktisat (45), Maliye (54), ÇEKO (36) ECTS kredilik mesleki seçmeli ders
almak zorundadır. Bir öğrenci alması gerekenden fazla mesleki seçmeli ders almış ve başarmışsa
bu fazla krediler serbest seçmeli ders kredisi olarak sayılır.
ÖNEMLİ NOT: Bir dersin kredisi bu dersten başarılı olunduğu andaki kredisiyle
hesaplanmalıdır.

5.

Zorunlu ve yeterli kredide “mesleki seçmeli” derslerinizi aldıktan sonra toplam
kredinizi 240 ECTS’ye tamamlayacak kadar “serbest seçmeli” ders aldınız mı?
AÇIKLAMA:
Tüm zorunlu derslerini almış ve yukarıda her bölüm için ayrı ayrı hesaplanmış olan yeterli
kredide “mesleki seçmeli” derslerini başarmış bir öğrenci, mezun olabilmek için, alacağı serbest
seçmeli dersler ile birlikte 240 ECTS’ ye ulaşmış olmalıdır. Diğer bir deyişle, bir öğrenci 240
ECTS’den, zorunlu derslerinin kredisi ile almış ve başarmış olduğu mesleki seçmeli derslerinin
kredisini çıkardığı zaman alması gereken serbest seçmeli ders kredisine ulaşabilir. Bir öğrenci
belirli bir kredide serbest seçmeli ders almak zorunda değildir, önemli olan zorunlu ve mesleki
seçmeli derslerinin toplam kredisini “240 ECTS’ye tamamlayacak kadar” serbest seçmeli ders
almasıdır. Örneğin bir öğrenci 175 ECTS kredilik zorunlu derslerinin tamamını ve 50 ECTS
kredilik mesleki seçmeli ders almış ve başarılı olmuşsa mezun olmak için (175+50= 225; 240225=15) en az 15 kredilik serbest seçmeli ders almalı ve toplam kredisini 240 ECTS’ye
çıkarmalıdır. Bir öğrenci mutlaka serbest seçmeli ders almak zorunda değildir. Örnekteki öğrenci
65 ECTS kredilik mesleki seçmeli ders aldıysa, serbest seçmeli ders almaya gerek kalmadan
başarılı olduğu 175 ECTS kredilik zorunlu ve 65 ECTS kredilik mesleki seçmeli ders ile 240
ECTS’ye ulaşarak (175+65=240) mezun olabilir.
NOT: Bir bölümün zorunlu veya mesleki seçmeli bir dersi kontenjan dahilinde diğer bölüm
öğrencileri tarafından “serbest seçmeli” ders olarak alınabilir.

6.

Akademik Yetersizlik Uyarısı almış iseniz, kayıt yenilediğiniz ilk dönemde,
açılması halinde yaz okuluyla birlikte, öncelikle FF, YZ ve DZ notu olan dersleri
almak koşuluyla CC’nin altında not aldığı derslerden istediklerinizi tekrar ederek
genel not ortalamasını en az 2.00’a yükselttiniz mi?
AÇIKLAMA:
Bir öğrencinin

dönem sonundaki genel not ortalaması 2.00’ın altında ise öğrencinin kayıt

yenilediği ilk dönemde CC’nin altında not aldığı derslerden istediklerini tekrar ederek genel not
ortalamasını en az 2.00’a yükseltmesi gerekir. Bu dersleri tekrar etmeyen bir öğrencinin, daha
sonraki dönemlerde mezun olmak için gerekli olan 2,00 genel not ortalamasını elde etmesi giderek
güçleşmekte ve okulunu normal süresi içinde bitirebilme ihtimali azalmaktadır. Bu nedenle
“Akademik Yetersizlik” uyarısından sonra CC’nin altındaki dersleri almanız normal süre içinde
mezun olabilmeniz açısından son derece önemlidir.

7.

Alınması zorunlu olan YÖK Seçmeli derslerden birini aldınız mı?
AÇIKLAMA:
Öğrenciler, YÖK Seçmeli derslerinden bir tanesini almak zorundadır. YÖK Seçmeli Dersler
şunlardır: BEÖ155 Beden Eğitimi, MÜZ155 Türk Halk Müziği, MÜZ157 Türk Sanat Müziği,
SNT155 Sanat Tarihi, SOS155 Halk Dansları, SAN 155 Salon Dansları; KÜL 199 Kültürel
Etkinlikler)

8.

Başarısız olduğunuz “mesleki seçmeli” veya “serbest seçmeli” bir dersin yerine
uygun olan başka bir ders seçerken “YERİNE” işlemi yaptınız mı?
AÇIKLAMA:
Öğrenciler başarısız oldukları mesleki seçmeli veya serbest seçmeli bir dersin yerine uygun olan
başka bir ders seçmiş iseler bu işlemi “yerine” şeklinde ve aynı dönemde yapmayı
unutmamalıdırlar. Daha sonraki dönemlerde “yerine” işlemi yapılamadığından mezuniyette
sorunlar yaşanabilmektedir.

9.

Çekildiğiniz bir zorunlu ders var ise sonradan aynı dersi aldınız mı? Çekildiğiniz
bir seçmeli (mesleki/serbest) dersiniz var ise sonradan aynı dersi veya başka bir
seçmeli (mesleki/serbest) dersi alıp “YERİNE” işlemi yaptınız mı?
AÇIKLAMA:
Zorunlu dersten çekilenler, çekildikleri dersleri; seçmeli derslerden çekilenler ise çekildikleri
dersi veya başka bir seçmeli dersi almak zorundadır. Bir dönemde en fazla bir ders olmak üzere
bir öğrenci lisans öğrenimi boyunca en çok sekiz dersten çekilebilir.

10.

Bir dersin kredisi o dersten başarılı olduğunuz andaki değeriyle hesaplanmalıdır.
Toplam kredinizi hesaplarken transkriptinizde gözüken genel kredi toplamından
başarısız olduğunuz derslerin kredilerini çıkardınız mı?
AÇIKLAMA:
Öğrencilerin bir kısmının, almış oldukları kredileri hesaplarken, almış ve başarmış oldukları ders
kredilerini tek tek toplamak yerine doğrudan doğruya transkriptlerinin sonundaki toplam kredi
rakamını dikkate aldıkları görülmektedir. Oysa transkriptlerin sonundaki toplam kredi miktarı,
öğrencinin yapmış olduğu ders değişiklikleri, yerine ders seçme ve ders tekrarları gibi işlemleri
de içerdiği için farklılıkları barındırabilmektedir. Bu nedenle öğrenci öncelikle sorumlu olduğu
katalogu eline almalı bu katalogtaki dersleri alıp almadığını kontrol etmelidir. Öğrenci öncelikle
başarılı olduğu derslerin kredilerini toplamalı, zorunlu derslerinin tamamını daha sonra da yeterli
kredide mesleki seçmeli ders alıp almadığını ve daha sonra da serbest seçmeli dersler ile birlikte
240 ECTS’ye ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmelidir.
Dikkat Edilecek Diğer Konular:
 İngilizce Program öğrencileri programda yer alanların dışında Türkçe açılan dersleri mesleki
seçmeli ders olarak alamazlar, ancak serbest seçmeli ders olarak alabilirler.
 İsteğe bağlı Yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olmuş öğrencilerin daha sonraki dönemlerde
İngilizce olarak yürütülen bir dersi alma zorunluluğu yoktur (İleri İngilizce I ve II dahil).
 İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olmuş öğrenciler her yıl düzenli olarak yapılan
yabancı dil seviye tespit sınavına katılarak transkriplerinde bu dersi “ başarılı” yapabilme
olanağına sahiptirler.
 Öğrenciler sorumlu oldukları “zorunlu yıllık yabancı dil” dersinden farklı olmak kaydıyla başka
bir yabancı dil dersini kontenjan dahilinde Yabancı Diller Yüksekokulundan “serbest seçmeli”
ders olarak alabilirler.
 Öğrenciler Temel Bilgi Teknolojisi dersinin muafiyet sınavına katılabilirler.
 Bir dersten devamsızlık nedeniyle kalmış bir öğrencinin bu dersi (FF) gibi değerlendirilir ve kredi
hesabında ortalamaya bu şekilde katılır.
 Not yükseltmek isteyen bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca en fazla 6 dersi not yükseltmek
amacıyla yeniden alabilir.

 Bir öğrenci kendi bölümünün ders programında yer alan zorunlu veya mesleki seçmeli bir dersi
alıp başarılı olduysa diğer bölümlerin ders programlarında yer alan ve bu ders ile içeriği örtüşen
(zorunlu, mesleki seçmeli, serbest seçmeli) başka bir dersi almamalıdırlar. Örnek 1: İktisat bölümü
öğrencileri “İKT 309 Para Teorisi” ve “İKT 310 Para Politikası” dersini zorunlu ders olarak
aldıkları için ÇEKO bölümündeki zorunlu bir ders olan “İKT 209 Para ve Banka” dersini
almamalıdırlar. Örnek 2: ÇEKO bölümü öğrencileri zorunlu ders olan “ÇEK 303 Bireysel İş
Hukuku”, “ÇEK 310 Toplu İş Hukuku” ve “ÇEK 410 Sosyal Güvenlik Hukuku”

derslerini

aldıkları için İşletme bölümünün mesleki seçmeli dersi olan “ÇEK 312 İş Hukuku” dersini ve
İktisat Bölümünün mesleki seçmeli dersi olan “HUK 356 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku” dersini
almamalıdırlar.

