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İİBF 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğrenci Bilgilendirme ve Kayıt Yenileme Kılavuzu 

Değerli Öğrencimiz, 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne 
uygun ve hatasız bir biçimde kayıt yenilemeniz ve ders kaydı yapmanız, eğitim hayatınızda ve mezuniyet 
aşamasında herhangi bir sorunla karşılaşmamanız için büyük önem taşımaktadır.  Yönetmeliğimiz ve 
bu kılavuzdaki bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz hatasız bir biçimde ders kaydı yapmanızı 
sağlayacaktır. Ders kaydı sırasında karşılaştığınız bir sorun için; önce danışmanınıza, daha sonra 
bölüm başkanlığına müracaat etmenizi öneririz. Duruma göre danışmanınızla OBS üzerinden mesaj, 
e-posta veya telefonla iletişime geçebilirsiniz. Kayıt yenileme ve ders kaydından sorumlu bölüm başkan 
yardımcıları ile ders kaydından sorumlu öğretim elemanlarının telefonları bu dokümanın sonunda yer 
almaktadır. Ders kaydı işlemleri belli bir zaman dilimi içinde yapıldığından, Senato tarafından belirlenen 
Akademik takvime uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Aksi halde size yardımcı olmamız mümkün 
olmayacaktır.  

Başarılı ve sorunsuz bir kayıt yenileme ve eğitim dönemi geçirmeniz dileklerimizle. 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ  
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI AKADEMİK TAKVİMİ 

Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları 9-13 Eylül 2019 

Derslerin Başlaması 16 Eylül 2019 

Ders Değiştirme ve Bırakma 16-20 Eylül 2019 

Önceki Öğrenim Tanınma Başvuruları  16-20 Eylül 2019 

Derslerin Sonu  27 Aralık 2019 

Yarıyıl Sonu Sınavları  28 Aralık 2019 - 10 Ocak 2020 

Bütünleme Sınavları  15-21 Ocak 2020 

Not: Akademik takvimin bütünü http://oidb.mu.edu.tr/tr/akademik-takvim-2688 adresinde yer almaktadır.  

 

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME 

1. Fakülte Kurulunun 01/06/2016 tarihli kararına göre; 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından 
itibaren öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan 
alması ve yarıyıl sonu başarı puanının (ara sınav notu x  % 40 + yarıyıl sonu sınav notu x % 60) 
da en az 50 olması gerekmektedir.  

2. “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ne göre 
derslerin en az % 70’ine devam zorunluluğu bulunmaktadır. Fakültemizde derslere devamı 
takip amacıyla “Elektronik Yoklama Sistemi” uygulanmaktadır. Fakülte Kurulunun 01/06/2016  
tarihli kararına istinaden; elektronik yoklama kapsamında her öğrenci 3 saatlik ders için iki defa 
yoklamaya katılmak (kartını sisteme okutmak) zorundadır. Yoklamaya ilk defa katılma (ilk 
okutma) bir saatlik devam, ikinci defa katılma ise (ikinci okutma), iki saatlik devam olarak 
sisteme işlenmektedir. 

3. Öğrencilerimiz derslere devam durumlarını “yoklama.mu.edu.tr” adresinden takip edebilirler. 
Yoklama konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşması durumunda, sorunun yaşandığı hafta 
içerisinde Fakülte Öğrenci İşlerine başvurulması gerekmektedir. 

4. Fakültemizde İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi Bölümlerinde 3. ve 4. sınıflarda açılan seçmeli 
derslere azami sınır konulduğundan, derslerin kontenjanı dolduğunda bu dersleri almak 
mümkün olmamaktadır. Öğrencilerimizin seçmeli dersler arasından istediği dersi alabilmesi 
için erken davranması gerekmektedir.     

http://oidb.mu.edu.tr/tr/akademik-takvim-2688
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5. Öğrenciler, beşinci yarıyıldan itibaren bölüm müfredatında yer alan ve ilgili yarıyılda açılmış 
olan seçmeli derslerden alabilirler. Ayrıca “Bölüm Dışı Seçmeli Ders” kapsamında, bölüm 
müfredatında yer almayan ve başka bir bölüm (Fakülte içi veya dışı) tarafından açılmış olan 
zorunlu veya seçmeli derslerden de alabilirler. Ancak, eğitim süresi boyunca özel ilgi alanı 
(spor, müzik, güzel sanatlar) seçmeli derslerinden en fazla 1 ders alınabilir. Alınan bölüm dışı 
seçmeli derslerin, alındıkları yarıyıldaki bölüm dersinin AKTS kredisine eşit veya fazla olması 
zorunludur. 

6. Fakülte Kurulunun 03.08.2017 tarihli kararına göre; Fakültemiz dışındaki bölümlerden güz ve 
bahar yarıyıllarında her yarıyıl en fazla bir ders bölüm dışı seçmeli ders statüsünde alınabilir.  

7. Öğrencilerimizle ilgili duyurular, www.iibf.mu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.  

 

KAYIT YENİLEME VE DERS KAYDI HAKKINDA GENEL BİLGİLER  
VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSUSLAR 

 
1. “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 

10. maddesine göre öğrenciler ders kayıtlarını yapmakla yükümlüdürler ve kayıt yenileme 
işleminin tümünden sorumludurlar. 

2. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında kayıt yenileme, ders kaydı ve ders değiştirme ve 
bırakma işlemleri aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır: 

Dijital Sistemde Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları 09-13 Eylül 2019 

Ders Değiştirme ve Bırakma 16-20 Eylül 2019 

3. Öğrenciler yukarıdaki tarihler arasında, kayıt yenileme ve ders kaydı işlemlerini bizzat yapmak 
zorundadır. Yapılan ders kaydının, Danışman tarafından onaylanması gerektiğinden, 
öğrencilerimizin kayıtlarının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri ve onaylanmadıysa 
danışmanlarıyla iletişime geçmeleri gerekmektedir.  

4. Ders kaydı sırasında herhangi bir sorun yaşayan, kaydı onaylanmayan veya ders değiştirmek 
isteyen öğrencilerin, 16-20 Eylül 2019 tarihleri arasında kayıttan sorumlu öğretim elemanına 
başvurmaları gerekir. Bu tarihler dışında ders kaydı ile ilgili işlem yapmak mümkün 
olmamaktadır. 

5. Her öğrenci bölüm müfredatında belirtilen yarıyıla ait zorunlu dersler ile bölüm içi veya dışı 
seçmeli derslerden az 30 AKTS kredilik 6 ders almak zorundadır. Varsa o yarıyıla ait ortak zorunlu 
derslerin de  (Türk Dili, İngilizce, AİİT ve Enformatik) alınması mecburidir. 2011 yılı ve öncesinde 
kayıt yaptıran öğrenciler AKTS sistemine tabi değildir. 

6. İlgili yarıyılda alınmış ve başarısız olunmuş veya alınamamış olan zorunlu/seçmeli dersler, o 
derslerin açıldığı ilk yarıyılda öncelikle alınmak zorundadır. Dolayısıyla, alt sınıflardan başarısız 
olunan/alınmayan dersler mevcutken, üst sınıflardaki dersler alınamaz. 

7. İlk dört yarıyıl sonunda, Genel Not Ortalaması (GNO) 1.80’in altında kalan öğrenciler Akademik 
Yetersizlik durumuna düşer. Bu durumdaki öğrenciler, takip eden yarıyıllarda GNO’sunu 1.80’in 
üstüne çıkaramadığı sürece, beşinci ve daha üst yarıyıllardan ders alamazlar. Akademik 
Yetersizlik durumundaki öğrenciler; kredi yükü sınırı kapsamında, alıp başarısız oldukları 
dersleri, alamadıkları dersleri ve başarılı olduğu (DD ve üzeri) dersleri not yükseltme amaçlı 
olarak alabilirler. 

8. Daha önce alınıp başarısız olunan bir seçmeli ders bırakılıp, yerine yeni bir seçmeli ders alınabilir. 
Bu durumda, danışman tarafından ders saydırma işleminin mutlaka yapılması gerekmektedir 
ve yeni ders için öğrencinin devam zorunluluğu vardır. Bırakılan bir seçmeli ders daha sonraki 
yarıyıllarda tekrar alınamaz.   

http://www.iibf.mu.edu.tr/
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9. Her seçmeli ders alındığı yarıyılda (güz/bahar) geçerli sayılır. Mezuniyet aşamasında güz 
yarıyılında alınan ders bahar yarıyılı için, bahar yarıyılında alınan ders güz yarıyılı için kabul 
edilmez.  

10. Öğrencilerin bir yarıyılda alabileceği zorunlu/seçmeli derslerin toplam AKTS kredisi sınırı Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 15. 
maddesi doğrultusunda aşağıdaki gibi uygulanacaktır: 

Genel Not Ortalaması (GNO) 
Alınabilecek Azami 

Kredi Toplamı 

Mezuniyet Durumundaki 
Öğrencinin Alabileceği Azami 

Kredi Toplamı 

2.00’ın altında ise 30 AKTS kredi 30 AKTS kredi 

2.00’ın üstünde ise 30 + (30x1/5) 36 AKTS kredi 42 AKTS kredi 

3.00’ın üstünde ise 30 + (30x1/3) 40 AKTS kredi 46 AKTS kredi 

11. Birinci öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri de birinci öğretimden 
ders alamazlar. 

12. Öğrenciler ders kaydı sırasında, bölümlerinin ders programını dikkate alarak ders seçmelidir. 
Ders programına göre çakışan dersler alınmamalıdır. Aksi halde çakışan dersler için devam 
sorunu ortaya çıkmaktadır.  

13. Öğrenciler daha önce geçer not aldıkları dersleri, öğrenim süreleri içinde, ilgili dersten geçer 
not aldıkları yarıyıldan itibaren en geç dört yarıyıl içinde olmak kaydıyla not yükseltmek 
amacıyla tekrar alabilirler. Tekrarlanan derslerde, alınan son not geçerlidir. 
 

1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

 
1. Öğrencilerimiz ortak ve zorunlu derslerden (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve 

Yabancı Dil)  muafiyet sınavına girebilirler. Ortak ve zorunlu derslerin muafiyet sınav tarihleri 
“Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi”nde  
belirtilmiştir. Akademik takvim üniversitemizin web sayfasında yer almaktadır.   

2. Ortak ve zorunlu dersleri (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil) alan 
öğrencilerimiz için, bu dersler kısımlar halinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu derslerden bölüm 
dersleriyle çakışmayan kısımlar seçilmelidir. Çakışma halinde çakışan derslerden birisinden 
devam sorunu ortaya çıkmaktadır.     

3. Aynı düzenleme Temel Bilgi Teknolojisi (bilgisayar) dersleri için de geçerlidir.  Bu derslerden de 
bölüm dersleriyle çakışmayan kısımlardan ders alınmalıdır. Çakışma halinde çakışan derslerden 
birisinden devam sorunu ortaya çıkmaktadır.    
  

BEKLEMELİ ÖĞRENCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

 
1. Üniversitemizde AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) çalışmaları tamamlanmış ve Senato 

tarafından onaylanan müfredatlar 2012-2013 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılı başından itibaren 
uygulanmaya başlamıştır. Bu kapsamda Fakültemiz bölümlerinin ders müfredatlarında da bazı 
değişiklikler olmuştur. Özellikle Beklemeli öğrencilerin, ders kaydı yaparken Fakültemiz 
bölümlerinin web sayfasında ilan edilen “yeni ders müfredatı” ve “ders uyum tabloları”nı 
dikkatle incelemeleri, sağlıklı kayıt yapabilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. 
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2. Beklemeli öğrencilerin GNO’ya bağlı olarak alabileceği ders sayısı aşağıdaki gibidir:   

Genel Not Ortalaması (GNO) Ders Bazında AKTS Bazında 

2,00’ın altında ise 6 ders 30 AKTS Kredi 

2,00’ın üstünde ise 30 + (30 x 1/5) 8 ders* 36 AKTS Kredi 

3,00’ın üstünde ise 30 + (30 x 1/3) 9 ders* 40 AKTS Kredi 

* Bulunduğu yarıyıl ve takip eden yarıyılda alacağı derslerle mezuniyet durumunda olan öğrencilere 1/5 
AKTS kredisi (1 ders) daha verilebilir. 

 
3. Beklemeli öğrencilerin ders kaydı sırasında, daha önce alıp başarısız olunan derslerle ilgili uyum 

tablolarında yer alan eşlenik dersleri almaları gerekmektedir. İlk defa alınacak derslerle ilgili 
olarak yeni eğitim-öğretim programında yer alan derslerden biri alınarak döneme ait ders 
kredisi tamamlanacaktır.  

4. Ders alınmasında, öncelikle ilgili yarıyıl eğitim-öğretim programındaki daha önce alınmamış 
derslerin alınması esastır. Zorunlu hallerde bir alt sınıf eğitim-öğretim programındaki ders de 
danışman onayı ile alınabilir. 

5. Beklemeli öğrenci olup daha önce herhangi bir sebeple Ortak zorunlu dersleri (Atatürk İlkeleri 
ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II dersleri) almamış ya da başarısız olmuş 
öğrenciler kredi sınırlamasına tabi olmaksızın bu dersleri alabilir. 
 

KAYIT YENİLEME VE DERS KAYDI İŞLEMLERİ İÇİN ÖĞRENCİLERİN  
BİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR 

 
1. Fakülte Kurulu kararıyla, seçmeli dersler için kontenjan sınırlaması uygulanmaktadır.  
2. Fakültemizdeki bütün zorunlu dersler ile açılan seçmeli derslere yönelik olarak, her bir ders için 

bölüm dışı kontenjan 5 kişi olarak belirlenmiştir.  
3. Seçmeli derslerden kayıt dönemi sonunda kontenjan sınırının altında kaldığı için kapatılan 

dersler olabilir. Öğrencilerin ders değiştirme ve bırakma haftasında (16-20 Eylül 2019) bu 
konuyla ilgili duyuruları takip etmesi ve belirtilen şekilde hareket etmesi gerekmektedir.  

4. Öğrenci farklı kodlarda olsa da aynı içerik ve isimli dersleri alamaz.  
5. Bölüm dışı seçmeli ders almak isteyen öğrenciler, ilan edilen ders programını dikkate alarak 

ders seçimi yapmalıdır. Çakışma halinde çakışan derslerden birisinden devamsızlık sorunu 
ortaya çıkmaktadır.    

6. Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir eğitim-öğretim yılı öğrenim görmüş, bulundukları 
yarıyıla kadar almaları gereken tüm dersleri almış ve başarmış olmaları şartı ile genel not 
ortalamaları en az 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler, öğrenimlerini erken tamamlamak 
amacıyla, kredi sınırları dahilinde bir üst sınıftan ders alabilirler. 

7. İkinci Öğretim öğrencileri, İşletme Bölümü Lisans Tamamlama Programı Öğrencileri ve 
Beklemeli Öğrencilerin ders kaydı ve kayıt yenileme işlemlerinin yapılabilmesi için kayıtlı 
oldukları bölüm ve program için belirlenmiş olan öğretim ücretlerini ödemek zorundadır. 
 
 
 

NOT: GÜNCEL DUYURULAR İÇİN WEB SAYFASINI (iibf.mu.edu.tr) TAKİP EDİNİZ. 


