ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İLE YAPILAN BAZI
ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
DERSLER
Ortak zorunlu dersler
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II; Türk Dili I, II ve Yabancı Dil dersleridir.
Zorunlu dersler
- İlgili programa kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yükümlü olduğu derslerdir.
- Öğretim planlarında, ortak zorunlu dersler hariç, ön lisans programları için en fazla 78 AKTS, lisans
programlarında en fazla 164 AKTS değerinde zorunlu ders yer alır
Seçmeli dersler
- İlgili programa kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yükümlü olmadığı, ancak ilgili formasyonun elde
edilebilmesi için, öğrencinin uzmanlaşmak istediği alana yönelik olan gerekli derslerdir.
- Öğrencilerin, ön lisans programları için en az 27 AKTS, lisans programlarında en az 54 AKTS değerinde
seçmeli ders alabilmeleri için programa kayıtlı öğrenci sayıları ve öğrencilerin uzmanlaşma alanları göz
önünde tutularak yeteri sayıda ders tanımlanır ve açılır
Serbest seçmeli dersler
- Serbest seçmeli dersler, öğrencilerin kendi gelişimlerine katkıda bulunacağını düşündükleri, Üniversitenin
herhangi bir biriminde bölüm dışı kontenjan verilerek açılmış derslerdir.
- Ön lisans programlarına kayıtlı her öğrenci, en az toplam 3 AKTS değerinde en az bir; lisans
programlarına kayıtlı her öğrenci, en az toplam 6 AKTS değerinde en az iki serbest seçmeli ders seçmek
zorundadır.
- Öğrenciler, öğrenimleri boyunca istedikleri sayıda serbest seçmeli ders alabilirler. Ancak bir dönemde
dörtten fazla serbest seçmeli ders alınamaz.
- Konservatuvar öğrencileri için serbest seçmeli ders tanımı geçerli değildir. Bu dersler yerine öğretim
planında tanımlı seçmeli dersleri alırlar.
Diploma çalışması
- Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin, kazanacakları mesleki formasyonu değerlendirmek amacı ile
son dönemde, bir dönem süreli diploma çalışması yapmaları zorunludur.
- Diploma çalışması, lisans programının özelliğine bağlı olarak bitirme ödevi, diploma projesi veya diploma
sergisi gibi çalışmalardan oluşur.
- Diploma çalışmasının şekli ve 9 AKTS’den az olmamak kaydıyla kredisi; ilgili bölümün/programın
gerekçeli önerisi, ilgili kurulun kararı ve senatonun onayı ile karar verilir.
- Diploma çalışmasının yapılacağı lisans programlarında öğrencinin, bu hakkı kazanmak için bölümlerce
öngörülen ders, önkoşul ve kredi yükümlülüklerini tamamlamış olması ve diploma çalışmasının teslim
edileceği dönemde mezuniyet aşamasında olması gerekir.
- Öğrencinin diploma çalışmasını mezun olacağı programda yapması zorunludur. Diploma çalışması,
Üniversiteye bağlı diğer programlarda veya değişim programları ile gidilen yükseköğretim kurumlarında
yapılamaz.
- Diploma çalışması zorunlu ders statüsünde değerlendirilir ve öğretim planlarındaki zorunlu derslerin kredi
toplamına ve mezuniyet için gerekli toplam krediye dâhildir.
(mezuniyet aşamasında olanlar için bkz. geçiş hükümleri)
Ders alma koşulu ve sınırı
- Öğrenciler ön koşulsuz ve ön koşulunu sağladıkları dersleri ders saatlerinin çakışmaması koşulu ile alır.
- Öğrenciler, ilgili bölüm/program başkanlığı teklifi ve ilgili kurul kararı olmadığı takdirde bir dönemde
toplam 40 AKTS’den daha fazla kredide ders alamaz.
- Ders alma sınırı, ilgili bölüm/program başkanlığı teklifi, ilgili kurul kararı ile üst sınırı 35 AKTS’ye kadar
düşürebilir veya ortalaması 3,50’nin üzerinde olan öğrenciler için üst sınırı 45 AKTS’ye çıkarabilir.
- Mezuniyet kredisine 45 kredi kalmış öğrenciler danışmanlarının onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere
bir dönemde 45 AKTS kredi değerinde derse kayıt olabilir.
- Ortalaması 2,50’nin altında olan öğrenci, ortalamasını düzeltene kadar bir dönemde en fazla 30 AKTS eş
değeri derse kayıt olabilir.

Ders tekrarı
- Öğrenci, FF veya FD notu ile başarısız olduğu zorunlu dersleri, öğretim planlarında belirtilen ve normal
döneminde öncelikli olarak en küçük sınıfın derslerinden başlayarak yeniden almak zorundadır.
- Öğrenci FF veya FD notu ile başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar almak veya bu ders yerine,
kredisi en az bu ders kadar olan başka bir seçmeli dersi danışmanın onayı ile seçmek zorundadır.
- Öğrenci FF veya FD notu ile başarısız olduğu serbest seçmeli dersi tekrar almak veya bu ders yerine başka
bir serbest seçmeli ders almak zorunda değildir.
- Bulunduğu döneme kadar ağırlıklı not ortalaması 2,50’nin altında olan öğrenci, almış olduğu EE notunu
yükseltmek için, EE notu aldığı dersi yeniden alabilir.
- Bir dersten EE veya FF notu alan ve bu dersi tekrar eden öğrenci devam zorunluluğu hariç dersin tüm
diğer ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.
- Tekrar edilen derslerde alınan en son not geçerlidir.
Ders başarı notu
- Ders başarı notu, ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri uygulamalardan alınacak puanlar ve dönem
sonu sınavı/bütünleme sınavı puanlarının hesaba katılmasıyla tek bir not olarak verilir.
- Ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri uygulamalardan alınacak puanlar ve dönem sonu sınavı puanının
hangi ağırlıklarla hesaba katılarak, ders başarı notunun hesaplanacağı dönem başında, dersin öğretim
elemanı tarafından öğrencilere bildirilir.
- Öğrencinin ders başarı notu harflerle belirtilir.

NOT

KATSAYI

PUAN

AA

4,00

90-100

BA

3,75

85-89

BB

3,50

80-84

CB

3,25

75-79

CC

3,00

70-74

DC

2,75

65-69

DD

2,50

60-64

EE

2,00

50-59

FF

0

0-49

FD

0

G

Geçti

K

Kaldı

- Öğrencinin, yükümlü olduğu dersten başarılı sayılabilmesi için, dönem başarı notu olarak AA, BA, BB,

CB, CC, DC, DD veya EE notlarından birini alması gerekir. (Konservatuvar öğrencileri için AA notu
yerine 4,00 için A+ ve 3,85 için A notu verilir.)
- Yükümlü olduğu dersten başarısız olan öğrencilere ders başarı notu olarak;
- Dersin gereklerini yerine getirip dönem sonu sınavına girmeye hakkı olduğu hâlde sınava girmeyen
veya bu sınavdan başarısız olan öğrencilere FF notu,
- Derse devam şartını veya dersin diğer gereklerini yerine getirmediğinden dolayı dönem sonu sınavına
girmeye hakkı olmayan öğrencilere FD notu,
verilir.
- Sadece başarılı veya başarısız olarak değerlendirilen staj, pratik çalışma veya kredisiz derslerde başarılı
olan öğrencilere G (Geçti), başarısız olan öğrencilere K (kaldı) notu verilir.
Ders başarısı
- Öğretim planlarında sırasıyla 60 AKTS, 120 AKTS ve 180 AKTS değerinde dersleri başarı ile
tamamlayan öğrenciler; sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisi olarak tanımlanır.

MEZUNİYET
Ağırlıklı not ortalamaları ve mezuniyet derecesi
- Ağırlıklı not ortalaması; (K1*B1+K2*B2+K3*B3+...)/(K1+K2+K3+...) formülüne göre ve binde birler
basamağına yuvarlanarak hesaplanır. Bu formüldeki K dersin AKTS kredisini; B dersin başarı notunun
dörtlük sistemdeki katsayısını gösterir.
- DNO, öğrencinin ilgili dönemde aldığı derslerin ağırlıklı not ortalamasıdır.
- GNO, öğrencinin ilgili dönem ile daha önceki aldığı derslerin ağırlıklı not ortalamasıdır.
- DNO ve GNO hesabı yapılırken ortak zorunlu, zorunlu ve seçmeli derslerden alınan tüm notlar (FF ve FD
dahil), serbest seçmeli derslerden ise alınan sadece EE ve üzeri notlar hesaba katılır.
- Mezuniyet derecesi (mezuniyet başarı notu); mezun olan öğrencinin genel ağırlıklı not ortalamasıdır.
Mezuniyet
- Lisans programlarından mezun olabilmek için;
- Toplam 16 AKTS kredisi değerinde olan ortak zorunlu derslerin tamamından başarılı olunması,
- İlgili öğretim planında yer alan toplam en az 218 AKTS kredisi değerinde zorunlu ve seçmeli dersten
başarılı olunması,
- En az toplam 6 AKTS kredisi değerinde, en az iki serbest seçmeli dersten başarılı olarak, toplam en az
240 AKTS mezuniyet kredisinin tamamlanması ve mezuniyet notunun en az 2,50 olması,
gerekir.

- Ön lisans programlarından mezun olabilmek için;
- Toplam 12 AKTS kredisi değerinde olan ortak zorunlu derslerin tamamından başarılı olunması,
- İlgili öğretim planında yer alan, toplam en az 105 AKTS kredisi değerinde zorunlu ve seçmeli dersten
başarılı olunması,

- En az toplam 3 AKTS kredisi değerinde, en az bir serbest seçmeli dersten başarılı olarak, toplam en az

120 AKTS mezuniyet kredisinin tamamlanması ve mezuniyet notunun en az 2,50 olması,
gerekir.
GEÇİŞ HÜKÜMLERİ (İNTİBAK)

- 2017-2018 dönemi öncesi kayıtlı olan öğrencilerin ders başarı notu A olan derslerinin notu AA, B olan
-

derslerinin notu BB, C olan derslerinin notu CC, D olan ders notu DD, E olan ders notu EE olarak
değiştirilir. Ders notu F olan dersler özet not dökümlerinde gösterilmez ve bu dersler ortalamaya katılmaz.
2017-2018 dönemi öncesi kayıtlı olan öğrencilerin DNO ve GNO hesabı için, bu döneme kadar alınan ve
başarılı olunan derslerin MSGSÜ kredileri, sonrasında alınan derslerin AKTS kredileri hesaba katılır.
2016-2017 öğretim yılı ve öncesinde kayıt olan öğrencilerin, önceden aldığı ve başarılı olduğu seçmeli
derslerden hangilerinin seçmeli, hangilerinin serbest seçmeli ders olarak sayılacağı bölümün gerekçeli
önerisi ve ilgili kurulun kararı ile belirlenir.
2015-2016 öğretim yılı ve öncesinde kayıt olan öğrencilerin mezuniyeti için serbest seçmeli ders alma
şartı bölümün gerekçeli önerisi ve ilgili kurulun kararı ile uygulanmayabilir. Bu öğrenciler serbest seçmeli
ders kredilerini seçmeli dersler ile de tamamlayabilirler.
2015-2016 öğretim yılı ve öncesinde kayıt olan öğrenciler için ders alma sınırları, bölümün gerekçeli
önerisi ve ilgili kurulun kararı ile uygulanmayabilir.
2014-2015 öğretim yılı ve öncesinde kayıt olan ve diploma çalışması yapmak zorunda olmayan öğrenciler
Senato kararı ile diploma çalışmasından muaf tutulmuştur.

Mezuniyet kredileri
- 2017-2018 dönemi öncesi kayıtlı olan öğrencilerin toplam mezuniyet kredileri hesaplanırken bu tarihe
kadar alınan ve başarılı olunan derslerin toplam AKTS kredileri, bu derslerin MSGSÜ kredileri ile
öğrencinin mezuniyeti için toplam AKTS kredisi ve yürürlükten kaldırılan eski Yönetmelik hükümleriyle
belirlenmiş toplam MSGSÜ kredisi oranından elde edilecek katsayının çarpımı ile elde edilir.
- 2017-2018 dönemi öncesi kayıtlı öğrenciler mezuniyet kredilerini tamamlamış olsalar dahi, mezun
olabilmeleri için kayıtlı oldukları program tarafından belirlenen ve mezuniyet için gerekli tüm
zorunlu ders ve şartları tamamlanmış olması ve mezuniyet notunun en az 2,50 olması gerekir.

