
Değerli Öğretim Elemanlarımız, 

Bilindiği üzere 2017-2018 Bahar Dönemi dersleri 29.01.2018 tarihinde başlamaktadır. 

Yeni eğitim dönemi kayıt ve eğitim-öğretim sürecine ilişkin olarak aşağıdaki hususlara 

uyulması gerekmektedir. 

Kayıt Süreci 

1. Öğrenci ekranındaki ders seçme işlemleri,  24 Ocak 2018 tarihinde başlayacak,  1  Şubat 

2018 akşamı sona erecektir. Bu tarihler arasında öğrenciler, ders seçme işlemini sistem 

üzerinde gerçekleştirdikten sonra, danışman onayı olmadan bir defadan fazla ders ekleyip 

çıkarabilir.  

2. Akademik danışmanlar 2 Şubat 2018 saat 08.00-14.00 arası ders seçen tüm öğrencilerin 

ders kayıtlarını onaylar (Bu işlemler için öğrencilerin danışmanların yanında bulunmasına 

gerek bulunmamaktadır). 

3. 2 Şubat 2018 tarihinden sonra ders seçme işlemleri danışman tarafından,  5 - 6 Şubat 2018 

tarihleri arasında,  sadece bir defaya mahsus olmak üzere, yapılabilir. 

4. Açılması için öğrenci sayısı yeterli olmayan seçmeli dersler, 2 Şubat 2018 günü saat 

14.00’den sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilgili akademik birime ve derse 

kayıtlı öğrenciye bildirilir.  

5. Öğrenciler akademik danışmanlarına giderek 5-6 Şubat 2018 tarihleri arasında ders 

değişikliği yapabilirler. Bu değişiklikler danışman rehberliğinde gerçekleştirilir.  

Eğitim Süreci 

1. Öğretim elemanlarımız ders ekleme-çıkarma süresi bitimi olan 6 Şubat 2018 tarihinden 

sonra OBS’deki listeyi esas almalıdır. Öğretim elemanlarımızın ders ekleme bırakma 

haftası sonrası oluşan güncel liste ile devam kontrolünü yapmaları, listede adı bulunmayan 

kişileri sınava almamaları, sınava girenlere not vermemeleri gerekmektedir. Aksi durumda 

verilen notlar geçersiz sayılacaktır. 

2. Özellikle uygulamalı olan derslerde öğrenciler dersin işlenişine ve değerlendirilmesine 

ilişkin (öğretim üyesini şikâyete kadar varan) itirazlarda bulunmaktadırlar. Bu derslerde 

ders izlencesinin öğrencilere tanıtımı, duyurulması sonradan yapılacak anlamsız itirazları 

önlemek bakımından önem taşımaktadır.  

3. Bazı akademik birimlerde (müzik, mimarlık gibi) sınav, proje vb. uygulama 

değerlendirmelerine ilişkin önceden oluşturulmuş formlar bulunmaktadır. Söz konusu 

değerlendirmelerde bu formların kullanılması gerekmektedir. 

4. Ara sınav ve final sınavlarında sınav talimatlarına uyulmasının sağlanması ve gözetmenler 

tarafından kimlik denetimin yapılması gerekmektedir.   

5.  Sınav notlarının “akademik takvimde belirtilen tarihlerde girilmesi, ilan edilmesi 

gerekmektedir. Notların zamanında sisteme girilmesi, bir sonraki dönem kayıtları, 

mezuniyetler ve maddi hata başvuruları için büyük önem arz etmektedir.  

6. Sınav notlarının ilanı sonrası öğrenci, sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren 3 (üç) iş 

günü içinde, maddi hata gerekçesi ile dersin bağlı olduğu akademik birim sekreterliğine 

başvurmak suretiyle itiraz edebilir. 

7. Öğretim elemanı maddi hata başvurusu sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 5 

(beş) işgünü içinde, yönetim kurulu tarafından karar bağlanmak üzere, ilgili akademik 

birim sekreterliğine yapılmalıdır.  

8. Öğretim elemanlarının yürütmekte oldukları dersin değerlendirmesine ilişkin sınav vb. tüm 

evrakı, notlara itiraz süresinin sona ermesinden itibaren en geç 7(yedi) iş günü içinde 

Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur. 



 


