2015-2016 yılında uygulanan yönetmelik ile yeni yönetmeliğimizin arasındaki en önemli değişiklikler aşağıda
özet olarak verilmiştir.
1) Kayıt Yenileme


Eski Yönetmelik: Son yarıyılında bulunan öğrencilerin ders yükü, GNO’suna bakılmadan, bölüm
başkanının onayı ile ders yükü toplamı 40 saate kadar artırılabilir. Son yarıyıl, bulunduğu yarıyılda
aldığı tüm derslerden başarılı olması durumunda mezun olabileceği yarıyıldır.



Yeni Yönetmelik: Lisans eğitiminde 4 üncü, önlisans eğitiminde 2 nci sınıfta bulunan öğrencilerin
GNO’suna bakılmadan, danışman onayı ile ders yükü toplamı 40 saate kadar artırılabilir.

Açıklama: Bu maddeye göre son sınıf öğrencileri, devam şartını sağlayabilecek şekilde 40 saat ders
alabilmektedir.
2) Dersten Çekilme


Eski Yönetmelik: Eski yönetmelikte böyle bir düzenleme yoktur.



Yeni Yönetmelik: Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden aşağıdaki kurallara göre çekilebilirler:
1) Öğrenciler ilk defa aldıkları derslerden akademik takvimde belirtilen hafta içerisinde danışman
onayı ile çekilebilirler,
2) Çekilen bir dersin yerine başka bir ders alınamaz,
3) Bir yarıyıl içerisinde en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir,
4) Farklı sınıflardan ders alan öğrenciler alt sınıf derslerinden çekilemez,
5) Tekrarlanan, daha önce çekilme işlemi yapılan ve kredisiz derslerden çekilme işlemi
yapılamaz,
6) Bir yarıyılda 3 veya daha az ders alan öğrenciler bu derslerden çekilme işlemi yapamaz,
7) İlk yarıyıl derslerinden çekilme işlemi yapılamaz.

Açıklama: Bu maddeye göre öğrenciler vize sınavından sonraki hafta bir dersten vazgeçebilecektir;
yani hiç almamış gibi olacaktır.
3) Başarı Değerlendirmesi


Eski Yönetmelik: GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler sınıf tekrarına kalır ve izleyen öğretim
yılının hem güz hem bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersleri tekrar ederler.



Yeni Yönetmelik: GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler sınıf tekrarına kalır ve izleyen öğretim
yılının hem güz hem bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersleri tekrar ederler. Ancak bu
yönetmeliğin 15 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla tekrar ettiği sınıftan veya alt
sınıflardan, daha önce alamadığı dersler varsa bu dersleri de alabilir, üst sınıftan ise ders alamaz.

Açıklama: Bu maddeye göre sınıf tekrarı yapan öğrenciler (alabileceği maksimum ders saatini
aşmadan) bulunduğu sınıf veya varsa alt sınıf derslerini alabileceklerdir.
4) Not Ortalamaları


Eski Yönetmelik: DD ve DC notu alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için, dersin
son alındığı YNO’sunun en az 2,25 olması gerekir.



Yeni Yönetmelik: DD ve DC notu alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için, dersin
son alındığı dönemdeki DNO’sunun en az 2,25 olması gerekir.

Açıklama: Şartlı dersler için eski yönetmelikte yıllık not ortalamasına (YNO) bakılırken, yeni
yönetmelikte dönem not ortalamasına (DNO) bakılacaktır.

