
 
 
 

SIKÇA SORULAN SORULAR 

Fakültenize yerleştirildim ne yapmalıyım? E-devletten veya şahsen gelip kayıt 
yaptırmalısınız 

E-devletten kayıt yaptırdım ne yapmalıyım? 
Ders kayıt döneminde ders kaydı yapacaksınız 
(Akademik Takvime bakınız) ikinci öğretim 
ise katkı payı (harç)  yaptırmalısınız 

Yurt dışından öğrenci kabulü nasıl yapılır? 

Üniversitemiz Dış İlişkiler Birimi tarafından 
her eğitim-öğretim yılından önce kontenjan 
belirlenir ve ilan edilir. Elektronik ortamda 
YÖS sınavı için başvurular alınır, sınav yapılır, 
başarılı olanlar ön kayıt yapılır, Türkçe 
yeterliliği varsa derslere devam eder, yoksa, 
Türkçe hazırlık eğitimine tabi tutulur, başarılı 
olanlar ertesi yıl dersle başlarlar. 

Harcımı nasıl yatırabilirim? 

Ziraat Bankası ATM’lerinden, Okul 
numaranızla girerek; Eğitim 
ödemeleri/Üniversite harcı/anlaşmalı 
üniversiteler/Sivas Cumhuriyet Üniversitesini 
seçerek belirtilen tutarı yatırabilirsiniz. 

İkinci Öğretim öğrencisiyim %10’a girdim, 
bana ne gibi fayda sağlar? 

Eğitim-Öğretim yılı sonunda sınıfında ilk 
%10’a girenler ertesi eğitim-öğretim yılında 
normal öğretim harcı öderler. 

Normal öğretim öğrencisi öder mi? 
Öğrenci, eğitimini normal sürede bitirdiği 
sürece devlet karşılamaktadır. Uzatması 
halinde harcını kendisi ödemeye devam eder. 

Ders seçerken nelere dikkat etmeliyim? 
Öncelikle alttan dersiniz varsa onları seçmeli, 
daha sonra, 36 saati geçmemeye dikkat 
edebilirsiniz. 

Ders kaydı yaptırdım şimdi ne yapmalıyım? 
Derslerin başladığı ilk hafta danışmanınıza 
ders onayı yaptırmanız gerekmektedir. 
(Akademik Takvime bakınız) 

Ders kaydımı süresi içerisinde yaptıramadım 
ne yapmalıyım? 

Geçerli mazeretinizi belirten bir dilekçeyle 
derslerin başladığı ilk hafta içerisinde bölüm 
başkanlığınıza başvurabilirsiniz. 

Daha önce bitirdiğim bir yükseköğrenimim 
var ders muafiyeti için ne yapmalıyım? 

Onaylı Transkript ve ders içerikleri ile birlikte 
dilekçe ile bölümünüze başvurmanız gerekir. 
Muaf edilip edilmeyeceğine ilgili bölüm 
muafiyet ve intibak komisyonu, Bölüm Kurulu 
ve nihai kararı Fakülte Yönetim Kurulu 
vermektedir. 

Fakültenize DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile 
yerleştirildim ne yapmalıyım? 

Kayıt tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığında kaydınızı yaptırıp öğrenci 
belgeniz ve onaylı transkript ve ders içerikleri 
ile birlikte en kısa zamanda bölümünüze 
başvurup intibak işlemlerinizi 
başlatabilirsiniz. 



Sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılır? 

Öğrenci, sınav sonuçları hakkındaki yazılı 
itirazını sonuçların ilanından sonra en geç üç 
işgünü içinde ilgili bölüme yapabilir. Bu itiraz, 
ders sorumlusuna iletilir; maddi hata varsa 
gerekli not düzeltmesi yapılır. 

Derse devamsızlık hakkım ne kadardır? 

Bir dersin %30’na kadar devamsızlık 
yapılabilir. Öğrenci raporlu olabilir, keyfi 
girmeyebilir, her ne şekilde olursa olsun, 
toplamı %30’u geçemez. Geçerse 
devamsızlıktan kalır ve Final sınavına 
giremez. Ayrıca ara sınavlarda aldığı not da 
geçersiz olur. 

Öğrenci belgesi almak istiyorum ne 
yapmalıyım? 

E-devletten alabilirsiniz. Alamıyorsanız
Bölüm sekreterliğine başvurunuz.

Transkript nasıl alabilirim. 
İlgili bölüm sekreterliğinden alabilirsiniz. 
(İleride e-devlet sistemine eklenecek, oradan 
da alabilirsiniz) 

Öğrenci Belgemde PASİF ÖĞRENCİ 
yazıyor neden? 

Ders kaydı yaptırmamış veya danışmanınız 
onaylamamıştır olabilir. 

Normal öğretim öğrencisiyim, sistemimde 
katkı payı (harç) gözüküyor neden? 

Fakültemizdeki kaydınızın dışında ikinci bir 
üniversitede öğrenciliğiniz mevcut olması 
durumu olabilir. 

Danışmanıma ulaşamıyorum ne 
yapmalıyım? 

e-mail atabilir, bölüm sekreterinize
ulaşabilirsiniz, son olarak Fakülte Sekreterine
ulaşabilirsiniz.

Bir konuda dilekçe yazmam gerekiyor, nasıl 
bir dilekçe yazmalıyım? 

Fakültemiz web sayfasında dilekçe örnekleri 
mevcuttur. Ayrıca sorununuzu anlatan bir 
dilekçe yazabilirsiniz. Dilekçede; Tarih, adınız 
soyadınız, öğrenci numaranız, tel. No: 
adresiniz mutlaka olmalıdır. 

Okulumu bitiremedim ön lisans diploması 
alabilir miyim? 

1 ve 2. Sınıf tüm derslerini başarmış ve 2.00 
GNO (Genel Not Ortalaması)’yu tutturmak ve 
kaydınızı sildirmek şartıyla ön lisans 
diploması alabilirsiniz. 

Yaz okulu var mı? Hangi dersler açılacak? 

Yaz okulu açılıp açılmayacağına Fakülte ve 
Üniversite Senatosu karar verir. Hangi dersi 
açılacağı ise o dersi verebilecek öğretim 
elemanlarını ders açıp açmayacağına bağlıdır. 
İsterlerse açabilirler, zorunlu değildirler. 

Okulumu daha kısa sürede bitirebilir miyim? 

Önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmayan ve ağırlıklı genel not 
ortalaması 3,00 üstünde olan öğrenciler, danışmanının olumlu yazılı 
görüşü ve ilgili kurulların onayı ile üst yarıyıllardan veya varsa yaz 
okulundan ders alarak bu Yönetmelikte belirtilen normal öğretim 
sürelerinden daha kısa sürede mezun olabilirler. Bu durumdaki 
öğrenciler, haftalık ders programının uygunluğuna göre bir üst yarıyıldan 
ve kendi yarıyıl dersleri ile birlikte en fazla 36 saat ders alabilir.

İkinci öğretimden normal öğretime yatay 
geçiş yapılabilir mi? 

İkinci öğretimden normal öğretime yatay geçiş 
Merkezi Yerleştirme Puanına göre  (EK-1) eşit 
veya yüksek puana sahipse geçebilir. Aksi takdirde 
geçiş yapılamaz. Sınıfında ilk %10’a girerse 
normal öğretim harcı öderler. 



 

Başka üniversiteye yatay geçiş yapmak 
istiyorum ne yapmalıyım? 

2 türlü yatay geçiş yapabilirsiniz; 1 Merkezi 
yerleştirme puanına göre (Ek Madde 1) 
(Başvurduğunuz yerin puanına eşit veya 
yüksek olması gerekir)  2. Başarıya göre  
(Kurumlararası yatay geçiş) alttan başarısız 
dersiniz ve disiplin cezanız olmaması 
gerekmektedir.  Transkrip, Ders içeriği, 
Öğrenci belgesi ve Disiplin cezası 
almadığınıza dair belgeler ile diğer 
üniversitelere başvuru yapabilirsiniz. 

Bölüm değiştirmek istiyorum ne 
yapmalıyım? 

Merkezi Yerleştirme puanına göre başvurmak 
istediğiniz bölümün puan türünden, eşit veya 
yüksek olmak şartıyla geçiş yapabilirsiniz. 

Eğitimime ara vermek (kayıt dondurmak) 
istiyorum ne yapmalıyım? 

Geçerli mazeretinizi belirten bir dilekçeyle 
bölümünüze başvurmanız halinde üst üste 2 
eğitim öğretim yılı (her defasında 1 yıl veya bir 
yarıyıl) kayıt dondurabilirsiniz 

Tek ders sınavına girme koşulları nelerdir? 

Öğrenci, dersin devamını almak (hiç almadığı 
veya devamsızlıkta kaldığı ders olmayacak) 
koşuluyla, tüm dersleri başarmış, 
mezuniyetine tek ders kalmış olmak, dersin 
dönemine bakılmaksızın tek ders sınavına 
girebilirler. 

Tüm derslerimi bitirdim mezun oldum, 
şimdi ne yapmalıyım? 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na 
başvurmanız gerekmektedir. 




