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Akademik Takvim
Akademik takvimde kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler belirtilir.
Tüm ilgililer, bu takvime uymakla yükümlüdür. Akademik takvim, üniversitemiz web sitesinde
yer almaktadır.
Eğitim-Öğretim Yılı ve Öğrenim Süresi
Eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, her biri on dört hafta olan iki
yarıyıldan oluşur. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dahil değildir. Lisans programında normal
öğrenim süresi sekiz yarıyıldır. Bu sürelere İngilizce Hazırlık Programı ve yaz dönemleri dâhil
değildir.
Ders Kayıtları
Öğrencilerimiz ders kayıtlarını akademik
takvimde belirtilen süreler içinde (18-22
Eylül 2017) tarihleri arasında
Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS)
aracılığıyla akademik danışmanları
onayıyla yapabilecektir.

İngilizce hazırlık programına ders kayıtları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınav
sonuçlarına göre yapılır. Lisans
programlarına kayıt hakkı kazanan
öğrenciler için OBS aktif hale getirilir ve
kayıt olduğu programdan seçebileceği
dersleri görüntüleyebilirler.
Öğrencilerimizin öğrencilik haklarının
devam edebilmesi için her dönem/yarıyıl
başında belirtilen tarihlerde gerekli şartları
yerinde getirerek kayıtlarını yenilemeleri
gerekmektedir.

Ders kayıtları için öğrencilerimiz, Öğrenci Bilgi Sistemimize, üniversite web sitemizin,
https://www.asbu.edu.tr/
“Öğrenciler
için”
linkinden
ulaşabilirler. https://obs.asbu.edu.tr/
sayfası öğrenci girişinde, öğrenci
numarası ve şifreleriyle giriş yapan
öğrencilerimiz, sol menüde yer alan
“Ders
ve
Dönem
işlemleri”
kısmından, Akademik takvimde
belirtilen tarihler içerisinde, ders
kayıtlanmalarını
gerçekleştireceklerdir. Ders kayıt haftasında, ders müfredatında belirlenen dersler ve seçimlik
dersler, obs sistemi öğrenci sayfasına yansıtılmaktadır. Öğrencilerimiz, belirlenen
kredi/akts’ye uygun biçimde,
tuşunu kullanarak derslerini seçecek, “Kontrol et”
bölümünden, seçecekleri dersleri kontrol ettikten sonra, ders kayıtlarını kesinleştireceklerdir.

Öğrencilerimizin ders kayıtlanmalarını müteakiben ders kayıtları, danışman onayına
düşmektedir. Danışmanlar, akademik takvimde belirtilen tarih aralığında ders kaydı onayı
vereceklerdir. Danışmanı tarafından onaylanan ders kaydı kesinlik kazanacaktır.
Öğrencilerimiz bu basamakları obs sisteminden takip edebileceklerdir.
Ekle-Sil ve Muafiyet
Öğrencilerimiz akademik takvimde belirlenen ekle-sil tarihlerinde de danışman onayı ile yeni
dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç diğer dersleri bırakabilir.
Ekle-sil tarihlerinden sonra ders yüklenmesi ve silinmesi yapılamaz.
Bir defaya mahsus olmak üzere kesin kayıt yaptırdığı programın ilk döneminde ekle-sil
tarihinin sonuna kadar, daha önce öğrenim gördüğü ve Yükseköğretim Kurulu tarafından
tanınan yükseköğretim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu müfredatındaki derslerden

muafiyet isteğinde bulunulabilir. Başvurular Ders muafiyet dilekçesi ve diğer belgelerle
birlikte ilgili Fakültelere yapılır. Muafiyetle ilgili esaslar
Akademik Danışman
Her öğrenciye kayıt olduğu andan itibaren eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri
akademik konularda yardımcı olması için bölüm başkanlığınca öğretim elemanları arasından
Akademik danışman görevlendirilir.
Öğrenci Kimliği
ASBÜ’de kayıt yaptıran her
öğrenciye, resmi olarak
üniversiteye kayıtlı olduğunu
gösteren öğrenci kimlik kartı
verilir. Yemek, kütüphane
hizmetleri gibi konularda bu
kartların manyetik özelliğini
kullanır.

Öğrenci Belgesi ve Not Dökümü
ASBÜ’de kayıtlı her öğrenci e-devlet üzerinden öğrenci belgesi alabilir. Bunun dışında Öğrenci
İşlerinden Türkçe-İngilizce Öğrenci Belgesi ve Not Dökümü Belgesi temin edilebilir.
Devam Zorunluluğu
Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Mazeretler de dâhil olmak üzere kuramsal
(teorik) saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan
öğrenci o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkına sahip olmaz. Devamsızlık nedeniyle
başarısız sayılır.
İzin
Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerden dolayı ilgili yönetim kurulu kararı ile en
fazla iki yıla kadar izin verilebilir. Öğrenci eğitim-öğretim süresi içinde bu olanaktan bir kez
yararlanabilir. Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için yarıyıl başlangıcından önce dekanlığa
veya yüksekokul müdürlüğüne başvurması gerekir.
Sınavlar
En az bir yarıyıl ara sınavı ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğrencilerin derse devam
durumlarının ara sınav ve yılsonu sınavlarına katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev,
uygulama ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı dersi veren öğretim
elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere ders izlencesinde açıklanır. Ara
sınav notunun genel başarı notuna etkisi en fazla %50 olabilir.

İlgili yönetim kurulunca kabul edilen geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınav ve yarıyıl/yıl
sonu sınavlarına giremeyen öğrencilere, mazeretlerini belgelemek ve sınavların sona erdiği
tarihten itibaren beş gün içerisinde yazılı olarak başvurmak kaydıyla ilgili yönetim kurulu
kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir. Öğrenci, mazeret olarak sağlık nedenlerini gösterdiği
ve bu durumu sağlık raporu ile belgelediği takdirde, sağlık raporunun öngördüğü süre içinde
girdiği sınavlar geçerlidir.
Değerlendirme
Performans puanları, ders başarı notları ve öğrencinin akademik genel not ortalamasına
katkıları aşağıdaki gibidir.

Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.
DC ve DD başarı notu ilgili derslerin şartlı olarak başarıldığını gösterir.
Yarıyıl/yıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere DZ notu verilir ve öğretim
elemanınca yarıyıl/yıl sonu sınavından önce ilan edilir. Bu öğrencilerin, yarıyıl/yıl sonu sınavına
girme hakkı yoktur.
Yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmadan GR notu
verilir.
DZ ve GR notları, ZR gibi işlem görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.
Şartlı başarılı olarak değerlendirilen derslerden öğrencinin başarılı sayılabilmesi için
dönemlik programlarda dönem sonu ağırlıklı not ortalamasının, yıllık programlarda yıl
sonu ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Dönem sonu veya yıl sonu ağırlıklı
not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler bu derslerden başarısız olmuş sayılır.
Ara sınav notunun genel başarı notuna etkisi en fazla %50 olabilir. Bu oran ilgili öğretim
elemanı tarafından dönem başında duyurulur.
Akademik Ortalama
YANO; o yarıyılda kayıt olunan derslerin ortalamasıdır. Alınan her bir dersin kredi değeriyle o
dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımıyla elde edilen toplamın, o yarıyılda
alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle elde edilir.
AGNO; tüm yarıyıllarda kayıt alınan derslerin ortalamasıdır. Alınan her bir dersin kredi
değeriyle

alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımıyla elde edilen toplamın, alınan tüm
derslerin
kredi değerleri toplamına bölünmesiyle elde edilir.
Ders Yükü
Dönemlik ders yükü; 30 AKTS’den oluşur. Programın toplam ders yükü; dört yıllık
programlarda 240 AKTS’dir. Öğrenci öncelikle başarısız olduğu dersleri ve önceki dönem veya
yıllara ait almadığı dersleri almakla yükümlüdür. Daha önce bir dersi alıp, başarısız olan
öğrenciler, dönemlik programlarda 38 AKTS’ye kadar ders alabilirler.
Üçüncü yarıyılın başından itibaren, Akademik Genel Başarı Not Ortalaması (AGNO) 3,00 ve
üzerinde olan, almak zorunda olduğu derslerin ders saatleri bir başka dersin ders saati ile
çakışmayan öğrenciler danışmanının uygun görmesi kaydıyla yarıyıllık derslerde en fazla
42 ders alabilir. GANO’su 3,50 ve üzerinde olanlarda kredi sınırlandırılması yoktur.
Disiplin
Öğrencilerin disiplinle ilgili iş ve işlemleri; “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülür.
Çift Ana Dal Programları (ÇAP) ve Yan Dal Programları
ÇAP ve Yan Dal Programları Senato kararları çerçevesinde yürütülür.
Mezuniyet
Kayıtlı olduğu programın zorunlu ve seçmeli dersler için ayrı ayrı öngördüğü toplam kredi
miktarlarını tamamlamayan ve varsa diğer mezuniyet koşullarını yerine getiren, En az 2,00
genel akademik ortalamayı sağlamayan öğrenciler “Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar.
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