
Dersler - Ders Başarı Durumu 

1-Ders programları ve ders içerikleri ile ilgili sorunlarımı nerede çözebilirim?  

Kayıtlı olunan Fakülte/YO/MYO (bölüm başkanlığı/öğrenci işleri) başvurulmalıdır. 

2-Dersler, sınavlar, notlar ve diğer sorunlarım için nereye başvur malıyım?  

Kayıtlı olunan Fakülte/YO/MYO (bölüm başkanlığı/öğrenci işleri) başvurulmalıdır. 

3-Derse Kayıt/Kayıt yenileme, ara, yarıyıl sonu, bütünleme ve tek ders sınav tarihlerini kim belirliyor?  

Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen akademik takvimde kayıt yenileme, yarıyıl sonu sınavı, 

bütünleme sınavı ve tek ders sınav tarihleri belirtilir. Ara sınav ve mazeret sınavı tarihleri ilgili 

birimlerce belirlenerek öğrencilere duyurulur.  

4-Akademik başarı ortalamalarında ANO ve AGNO ne anlama gelmektedir?  

ANO: Bir yarıyıla/yıla ait ANO hesabı için, sadece o yarıyıla/yıla ait dersler  

AGNO: AGNO hesabı içinse, öğrencinin almış olduğu tüm dersler göz önünde tutulur.  

Tekrarlanan derslerde alınan en son başarı katsayısı kullanılır. Kayıtlı bulunulan yarıyıl/yıl sonu 

itibariyle ANO veya AGNO belirlenirken öğretim programında belirtilen alınmamış dersler ortalama 

hesaplarına katılmaz.  

5-Bir dersin başarı notunun dönüştürüldüğü harfli başarı notu ve katsayısı nedir?  

Notlar ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekilde tanımlanır:  

 

Ayrıca harf notlarından;  

 B: Kredisiz dersler için başarılı,  

 K: Kredisiz dersler için kalır,  

 D: Devamsız,  

 G: Girmedi,  

 M: Muaf,  

 S: Süren çalışma,  

 E: Eksik olarak tanımlanır.  

 

Ayrıca, takip eden dönemin ders kayıt tarihine kadar düzeltilmeyen (E) notu (FF)’ye dönüştürülür. 
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6-Üniversitenizde hangi not sistemi kullanılmaktadır?  

Üniversitemizde 4’lük (dörtlük) not sistemi kullanılmaktadır.  

7-4’lük sistemdeki not ortalamamın 100’lük sistemdeki karşılığını nerden öğrenebilirim?  

Üniversitemizde 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları için Yükseköğretim 

Kurulu’nun tablosu kullanılmaktadır.  

Yükseköğretim Kurulu 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosu  

8-Yarıyıl içinde bir dersin ne kadarına devam etmek zorundayım?  

Öğrencilerin teorik derslere %70, uygulamalı derslere %80 oranında devamları zorunludur. Derslere ve 

öteki öğretim faaliyetlerine devam durumu öğretim elemanı tarafından tespit edilir. Devamsızlık 

nedeniyle ders tekrarına kalmamış olmak şartıyla, ders tekrarına kalan öğrencilerin devam zorunluluğu 

ilgili yönetim kurulu kararıyla kaldırılabilir. Sağlık raporu alınması devam zorunluluğunu ortadan 

kaldırmaz. Ulusal veya uluslararası sosyal, sportif, bilimsel, kültürel ve öğretim amaçlı etkinliklere 

katılan öğrencilerin ulusal takım veya Üniversite adına görevli oldukları süreler devamsızlıktan 

sayılmaz, ancak bu süreler devam süresinin 1/5’ini geçemez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


