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ASBÜ Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı sayfası için; 
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-TR/oidb  
 
 

ASBÜ Öğrenci Bilgi Sistemi 
için;  

http://obs.asbu.edu.tr/  
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Fikir ve Önerileriniz için;  
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YETKİ, GÖREV VE 
SORUMLULUKLAR 
 

1.Eğitim-Öğretim 
İşlemleri 

2.Kayıt İşlemleri 

3.Harç İşlemleri 

4.Öğrenci Özlük İşlemleri 

5.Öğrencilere Verilen 
Banko Hizmetleri 

6.Not ve Ders Kayıtlanma 
İşlemleri 

7.Mezuniyet ve Kayıt 
Silme İşlemleri 

8.Diploma ve Kimlik 
Basımı İşlemleri 

9. İstatistik İşlemleri 

10. Yurt İçi ve Yurt Dışı 
Öğrenci Değişim 
Programı İşlemleri 

11. Yabancı Öğrenci 
İşlemleri 

12. Genel ve İdari 
Hizmetler 
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Hükümet Meydanı, No:2 Pk: 06030 
 

E-mail;  
oidb@asbu.edu.tr 

 
Telefon; 

03125964626 



 Ne zaman yatay geçiş yapılabilir? 

 Her eğitim-öğretim yılı başlamadan önce 

Üniversitelerin belirlediği tarihte başvurular alınır. 

 Nasıl başvuru yapılır? 

 Öğrenci ayrılacağı kurumdan alacağı; izlediği bütün 

dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin 

aslı (transkript), disiplin cezası almadığına dair belge, 

ÖSYS sonuç belgesinin onaylı örneği ile ilgili dekanlığa 

başvuru yapılır. 

 Yatay geçiş için şartlar nelerdir? 

 Her Üniversitenin yatay geçiş koşulları farklı olduğu 

için, gitmek istediğiniz üniversitenin yatay geçiş 

şartlarını inceleyiniz. 

 Öğrenci kaç farklı şekilde yatay geçiş yapabilir? 

 İki farklı şekilde yatay geçiş yapılabilir. Birincisi başarı 

notu (GANO), ikincisi ise Merkezi Yerleştirme (LYS) 

puanlıyla yatay geçiş yapılabilir. 

 Merkezi yatay geçiş ne zaman yapılır? 

 Ağustos ayının 1 ile 15 arasında başvurular alınır, bu ay 

içerisinde değerlendirilme yapılır ve Eylül ayının ilk 

haftası kayıtlanma gerçekleştirilir. 

 Merkezi yatay ile geçiş yaptım fakat ikinci bir kez daha 

merkezi yatay ile başka bir üniversiteye geçiş yapabilir 

miyim? 

 Hayır yapamazsınız, merkezi yatay geçiş hakkı sadece 

bir kereye mahsus verilmektedir.  

 GANO’m 2.00’nin altında merkezi yatay geçiş yapabilir 

miyim? 

 Evet yapabilirsiniz, Çünkü merkezi yatay geçişler 

öğrencinin başarılı olup olmamasına bakmaz; 

Öğrencinin sadece LYS’de aldığı puana bakar.    

 Üniversite içerisinde bölümler arası nasıl yatay geçiş 

yapılabilir? 

 İlgili birimlerin eşdeğer düzeyde diploma programlarına 

ilgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar 

dahilinde yatay geçiş yapılabilir. Bunun içinde geçiş 

yapmak istediği bölüm ile okumuş olduğu bölüm 

müfredatlarının en az %80’inin uyuşması 

gerekmektedir. 

 Öğrenci belgemi Üniversite dışındayken nasıl 

alabilirim? 

 e-Devlet aracılığıyla öğrenci belgesi alınabilir. 

 

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ.  

ASBÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 

 Kayıt dondurulduğu zaman harç yatırılmak zorunda 
mıyım? 

 Hayır, kayıt donduranlar harç yatırmak zorunda 
değildir. 

 Kayıtlı oldukları programı bırakarak veya mezun 
olduktan sonra tekrar ÖSYS'ye girip de yeni bir 
programa kayıt yaptıranlar, yeni programda önceden 
başardıkları dersler varsa bunlardan muaf 
tutulabilmek için ne yapmalıdırlar? 

 İlgili bölüm başkanlığına muafiyet istediği dersleri 
içeren bir dilekçe ve ekinde onaylı not döküm 
belgesinin aslı olacak şekilde başvurması gerekir. 

 Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) nedir? 

 Öğrencinin öğrenime başladığı andan itibaren, 
tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere 
başarısını belirleyen not ortalamasıdır. 

 GANO nasıl hesaplanıyor? 

 Öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak 
üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi 
saatinin başarı notunun ağırlık katsayısı ile 
çarpılarak hepsinin toplanmasından elde edilen 
sayının toplam kredi saatine bölünmesi ile 
hesaplanır? 

 Ders geçme notu kaçtır? 

 Üniversitemizde geçme notu 60’dır. Hesaplamaya ara 
sınav notunun %40’ı Final Sınav notunun ise %60’ı 
alınarak toplamının 60 ve üzeri olması 
gerekmektedir. 

  Ortak zorunlu dersler (Türk Dili, İngilizce, Atatürk 
İlke ve İnkılap Tarihi)  GANO’yu etkiliyor mu? 

 Ortak zorunlu dersler (Türk Dili, İngilizce, Atatürk 
İlke ve İnkılap Tarihi)  GANO’yu etkiliyor. 

 Üniversitemizde sınıf veya dönem uzatılması nasıl 
olur? 

 Bir öğrencinin son iki GANO’su 2.00 barajının altına 
düşerse; öğrenci bir sonraki dönemi uzatır. (Son iki 
GANO’sundan bir tanesi 2.00’nin üstünde ise öğrenci 
dönem uzatmaz.) 

 Dönem uzatan öğrenciler emsallerine (sınıf 
arkadaşlarına) yetişmek için ne yapmaları gerekir? 

 Dönem uzatan öğrenciler GANO’larını 2.00 barajına 
eşitleyen öğrenciler emsallerinin bulunduğu 
dönemde devam ederler. 

 Mazeret için alınan sağlık raporu hangi durumda 
geçerlidir? 

 Sağlık raporunun mazereti sadece sınavlar için 
geçerlidir. Devam konusunda bir etkisi olmaz. 

 Bölüm programındaki tüm dersleri aldım ve hiç F 
notum yok ancak GANO’m 2.0’ın altında. Mezun 
olabilir miyim? 

 Hayır, mezun olabilmek için ortalamanın 2.00’ın 
altında olmaması gerekir. 

 Yatay geçiş nedir? 

 Öğrencinin kayıtlı olduğu bir yükseköğretim 
kurumundan diğerine veya aynı yükseköğretim 
kurumu içinde eşdeğer eğitim programları uygulayan 
bir diğer fakülteye geçiş yapması durumudur. 

 
 

Resmi veya grafiği açıklayan alt yazı  

SIK SORULAN SORULAR 
 

 Üniversiteyi yeni kazandım, ders 
kaydı yaptırmam gerekiyor mu? 

 Üniversitemiz İngilizce eğitim verdiğinden 
dolayı İngilizce yeterlilik sınavına girmeniz 
gerekiyor. Yeterlilik sınavından muaf 
olmanız durumunda ders kaydı 
yaptırabilirsiniz. 

 Belirtilen sürede içinde ders kaydı 
yaptırılmazsam ne olur? 

 Geçerli bir mazeretiniz yoksa o dönem için 
kayıt yaptıramazsınız. Dolayısıyla dönem 
uzatmış olursunuz.  

 Güz ve Bahar yarıyıllarında ders 
kaydı yaptırmayan bir öğrenci bir 
sonraki dönem ders kaydı 
yaptırabilir mi?  

 Evet yapabilir. 

 Kayıt dondurmam için ne yapmak 
gerekir? 

 Eğitim-öğretimin başladığı ilk 10 gün 
içerisinde Birim Öğrenci İşlerine yapılan 
başvurularda Fakülte Yönetim Kurulunun 
kabul edeceği geçerli bir mazeret 
olmalıdır. Ancak 10 günden sonraki 
başvurular için geçerli tek mazeret sağlık 
durumudur. 

 Örgün eğitimde okuyan öğrenciler, 
öğrenim ücreti (Harç Ücreti) 
ödemesi gerekir mi? 

 Normal süresinde herhangi bir ücret 
ödenmez; fakat normal süresinde 
bitirmeyen öğrenciler ile aynı zaman 
biriminde ikinci Üniversite okuyanlar 
Bakanlar Kurulunun belirlediği 
miktarlarda öğenim ücretini ödemek 
zorundadır. Ayrıca öğrenciler bir dersten 
kalsa bile normal öğrenim ücretini ödemek 
zorundadır. 


