2017-18 Eğitim-Öğretim Yılı İçerisinde Mezun Olabilecek Öğrencilerimizin Dikkatine

•

2014-15 ve sonrası müfredatlara tabi olan öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için 240 AKTS şartı
aranmaktadır.

•

240 AKTS değerine, toplam 8 AKTS zorunlu stajlar da (Staj I ve Staj II) eklenmektedir.

•

Bilindiği gibi; seçmeli derslerde, sorumlu olunan ders adedi aşıldığında, başarı durumu en düşük
olan dersler sistem tarafından elenmektedir.
Örneğin; 6 adet I. Grup seçmeli ders sorumluluğu olan bir öğrenci, bu gruptan 8 adet ders alır ve
başarılı olursa, başarı durumu en yüksek olan 6 tanesi sayılmakta, diğerleri elenmektedir.
Sonuç olarak, sorumlu olunandan fazla sayıda seçmeli ders alarak AKTS artırılamamaktadır.

•

240 AKTS değerini sağlayamayan öğrencilerimiz için rektörlüğümüz AKTS Tamamlama Dersleri
açmıştır.
Bu derslerin her birinin kredisi, 8 AKTS’ye kadar değer alabilecektir.
Dersler, mevcuttaki derslerle çakışmamaktadır.
Bu dersleri almak için, 2017-18 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde mezun olabilecek (2017-18 Bahar
Dönemi’nde alınan dersler, mezun durumunda alınabilen 1 adet İlave Ders hakkı, Ek Sınav hakkı,
yaz okulu hakkı dâhil mezun olabilecek) öğrencilerimizin bölüme dilekçe vermesi gerekmektedir.
Dilekçede, öğrenci; 2017-18 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde mezun olabileceğini, sorumlu olduğu
tüm dersleri aldığı halde dahi 240 AKTS değerini sağlayamadığını belirtmeli ve almak istediği dersi
yazmalıdır. Form dilekçe kullanılmayacak, öğrenci kendi dilekçesini yazacaktır.
Öğrenci otomasyonunda öğrencilerimize duyurulduğu gibi, dilekçeler, 02.Şubat.2018 tarihi
mesai sonuna kadar verilmelidir.
Dilekçeler karara bağlanarak, bölümümüz tarafından Merkezi Otomasyon Birimi’ne iletilecektir.
Mezuniyet şartını sağlayan öğrencilerimizin, talep ettikleri dersleri, Merkezi Otomasyon Birimi
tarafından otomasyon sistemine eklenecektir.

•

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın konuyla ilgili yazısı, ilerleyen sayfalarda görülebilir.
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Kayıtlı oldukları programa ait müfredat programında alınması gereken tüm derslerin
yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, ders planlarında yapılan AKTS değişiklikleri
nedeniyle, minimum gerekli AKTS yükünü (önlisans programlarında en az 120, lisans
programlarında en az 240) tamamlayamayan ve mezuniyet koşullarını sağlayamayan Görükle
Yerleşkesi dışında yer alan birimlerde öğrenim gören öğrenciler için;
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren, Rektörlüğe bağlı Beden
Eğitimi Bölüm Başkanlığı tarafından açılacak “BEB4604 YAŞAM BOYU SPOR II (2+0)”
dersinin UKEY üzerinden verilmesinin, dersin öğrencilerin başvurusu üzerine belirlenecek
olan eksik kalan AKTS kredi yükü üzerinden açılmasının, harf notunun “G” (GEÇTİ),
“K” (KALDI) olarak değerlendirilmesinin,
Görükle Yerleşkesinde yer alan birimlerde öğrenim gören minimum gerekli AKTS
yükünü (önlisans programlarında 120, lisans programlarında 240, Veteriner Fakültesinde en
az 300 AKTS kredilik; Tıp Fakültesinde ise en az 360 AKTS) tamamlayamayan ve mezuniyet
koşullarını sağlayamayan öğrenciler için, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından
itibaren Rektörlüğe bağlı Beden Eğitimi Bölüm Başkanlığı ile Güzel Sanatlar Bölüm
Başkanlığı tarafından açılacak ders/derslerin, öğrencilerin başvurusu üzerine belirlenecek olan
eksik kalan AKTS kredi yükü üzerinden açılması ve harf notunun “G” (GEÇTİ),
“K” (KALDI) olarak değerlendirilmesi konusu Üniversitemiz Senatosunun 03 Ocak 2018 gün
ve 2018-01 sayılı oturumunda görüşülmüş olup alınan 7 no'lu kararın bir örneği ilişikte
gönderilmektedir.
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