
Ders programları ve ders içerikleri ile ilgili sorunlarımı nerede çözebilirim? 

Kayıtlı olunan  akademik birime (bölüm başkanlığı/öğrenci işleri) müracaat edilecektir. 

 

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

Kayıtlı olunan  akademik birime (bölüm başkanlığı/öğrenci işleri) müracaat edilecektir. 

 
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. 

 

Dersin başarı durumu neye göre belirlenmektedir? 

Bir dersin yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşur. Bir dersin 

değerlendirilmesinde; öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama, proje, yarıyıl/yıl sonu sınavı ve diğer 

çalışmaların başarı notuna katkı oranları dikkate alınır. Başarı notu; yarıyıl içi değerlendirmesi ve yarıyıl sonu sınavı notlarından 

hesaplanır. Yarıyıl içi çalışmalarının başarı notuna katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %60’tır. Yarıyıl içinde 

yapılan ara sınav, ödev, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmaların harf notuna katkısının oranı öğretim elemanınca 

belirlenir. Ancak ara sınavın katkısı en az % 20 olmak zorundadır. Yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavına girmeyen öğrenci 

ilgili dersten başarısız sayılır. Yarıyıl sonu sınav notu ve bütünleme notunun 100 puan üzerinden en az 50 olması gerekir. Bu 

puanın altında kalan öğrenciler doğrudan başarısız sayılır. 

 

Akademik başarı ortalamalarında YANO ve GANO ne anlama gelmektedir? 

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

GANO: GANO hesabı içinse, öğrencinin almış olduğu tüm dersler göz önünde tutulur. Tekrarlanan derslerde alınan en son 

başarı katsayısı kullanılır. Kayıtlı bulunulan yarıyıl/yıl sonu itibariyle YANO veya GANO belirlenirken öğretim programında 

belirtilen alınmamış dersler ortalama hesaplarına katılmaz. 

 

Akademik başarı not ortalaması nasıl hesaplanır? 

Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait YANO ve almış oldukları tüm dersler için 

hesaplanan GANO ile izlenir. Yıl düzeninde eğitim-öğretim yapan birimlerde, YANO/GANO hesaplarında yarıyıl yerine yıl esas 

alınır. Bu ortalamalar; harfli başarı notlarının, her birinin karşılığı olan başarı katsayılarının, o dersin kredisi ile çarpılarak 

bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle  elde edilir.  

 

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

Bir dersin başarı notunun dönüştürüldüğü harfli başarı notu ve başarı katsayıları (Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç) not 

aralıkları farklı aşağıda belirtilmiştir.  

 

AA 4.0 BA 3.5 BB 3.0 CB 2.5 CC 2.0 Başarılı 

 

DC 1.5  (YANO) 2.00 ve üstü “başarılı” , YANO 2.00’nin altında ise “başarısız”  

 

DD 1.0 FD 0.5 FF 0.0 D 0.0 Başarısız 
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Üniversitenizde  hangi not sistemi kullanılmaktadır? 

Üniversitemizde 4’lük (dörtlük) not sistemi kullanılmaktadır. 

 

 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  

 
Yarıyıl içinde bir dersin ne kadarına devam etmek zorundayım?  
Öğrencilerin uzaktan eğitim sistemi ile okutulacak dersler hariç, teorik derslere % 70, uygulamalı derslere % 80 oranında devam 
etmeleri zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz ve öğrenciye (D) devamsız harf notu 
verilir. 

http://erdogan.edu.tr/idari/idariyeni/oidb/wp-content/uploads/6-DERS-PROGRAMLARI.pdf
http://erdogan.edu.tr/idari/idariyeni/oidb/wp-content/uploads/20.pdf
http://erdogan.edu.tr/idari/idariyeni/oidb/wp-content/uploads/Dersin-ba%C5%9Far%C4%B1-durumu-neye-g%C3%B6re-belirlenmektedir.pdf
http://erdogan.edu.tr/idari/idariyeni/oidb/wp-content/uploads/Akademik-ba%C5%9Far%C4%B1-ortalamalar%C4%B1nda-YANO-ve-GANO-ne-anlama-gelmektedir.pdf
http://erdogan.edu.tr/idari/idariyeni/oidb/wp-content/uploads/Akademik-ba%C5%9Far%C4%B1-not-ortalamas%C4%B1-nas%C4%B1l-hesaplan%C4%B1r.pdf
http://www.erdogan.edu.tr/idari/idariyeni/oidb/wp-content/uploads/2015/01/Bir-dersin-ba%C5%9Far%C4%B1-notunun-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC%C4%9F%C3%BC-harfli-ba%C5%9Far%C4%B1-notu-ve-katsay%C4%B1s%C4%B1-nedir.pdf
http://www.erdogan.edu.tr/idari/idariyeni/oidb/wp-content/uploads/2015/01/Bir-dersin-ba%C5%9Far%C4%B1-notunun-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC%C4%9F%C3%BC-harfli-ba%C5%9Far%C4%B1-notu-ve-katsay%C4%B1s%C4%B1-nedir.pdf
http://www.erdogan.edu.tr/idari/idariyeni/oidb/wp-content/uploads/2015/01/Bir-dersin-ba%C5%9Far%C4%B1-notunun-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC%C4%9F%C3%BC-harfli-ba%C5%9Far%C4%B1-notu-ve-katsay%C4%B1s%C4%B1-nedir.pdf
http://erdogan.edu.tr/idari/idariyeni/oidb/wp-content/uploads/Y%C3%96K-NOT-D%C3%96N%C3%9C%C5%9E%C3%9CM-TABLOSU.pdf

