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2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
BAHAR DÖNEMİ DERS ALMA KILAVUZU

Değerli Öğrencilerimiz;
Bu kılavuz, sizlerin ders alma işlemlerine yardımcı olmak amacıyla Maliye Bölümü
öğretim elemanları tarafından B.E.Ü. Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan
hususlar dikkate alınarak soru-cevap şeklinde hazırlanmıştır. Lütfen kılavuzu dikkatli bir
şekilde okuyunuz.

Soru 1:

Ders alma işlemini nasıl yapacağım?

Cevap 1:
Ders alma işlemleri E-kampüs üzerinden yapılmaktadır.
Ders alma işlemlerine yardımcı olmak üzere her öğrenciye bir danışman öğretim
elemanı atanır.
Öğrenciler, almaları gereken dersleri sistem üzerinden seçtikten sonra tüm
seçtikleri derslere öğrenci onayı verirler.
Danışman öğretim elemanı, seçilen derslerin uygunluğunu kontrol ederek
danışman onayı verir.
Böylece, ders alma işlemi tamamlanmış olur.
Soru 2:

Hangi dersleri seçeceğim?

Cevap 2:
Öğrencilerin

her

dönem

alması

gereken

zorunlu

ve

seçmeli

dersleri

bulunmaktadır.
Bu dersler, her dönem sayı bakımından değişiklik göstermektedir.
Öğrenciler, ders alma işlemleri öncesinde mutlaka bağlı bulundukları Bölüm
kataloğunu incelemelidirler.

Yeni kataloğa tabi öğrenciler (2103 ve 2203) bölüm kataloğunu görebilmek için
aşağıdaki linke tıklayınız:
http://iibf.beun.edu.tr/dersler.asp?isl=abd&id=38&abd_no=3
Eski kataloğa tabi öğrenciler bölüm kataloğunu görebilmek için
aşağıdaki linke tıklayınız:
209,205 ve 206 için:
http://iibf.beun.edu.tr/dersler.asp?isl=abd&id=11&abd_no=3

Soru 3:

Alttan dersim yok. Ders seçimimi nasıl yapacağım, kaç AKTS’lik ders alabilirim?

Cevap 3:
Alttan hiç dersiniz olmadığına göre, yalnızca bulunduğunuz döneme ait almanız
gereken dersleri alacaksınız.
Her dönemde 30 AKTS’lik ders bulunmaktadır.
Dolayısıyla aldığınız derslerin toplamı mutlaka 30 AKTS olmalıdır.
Soru 4:

Alttan dersim/derslerim var. Ders seçimimi nasıl yapacağım, kaç AKTS’lik ders
alabilirim?

Cevap 4:
Öncelikle alttan başarısız olan dersinizi ya da derslerinizi seçmelisiniz. Alttan
başarısız olan seçmeli dersinizin yerine başka bir seçmeli ders seçebilme
şansınız bulunmaktadır.
Daha sonra, varsa geçmiş yıllara ait alamadığınız dersinizi ya da dersleri
almalısınız.
Son olarak, 30 AKTS+2 ders limiti dâhilinde bulunduğunuz döneme ait almanız
gereken dersleri seçebilirsiniz. 30 AKTS+2 ders limitini aşarsanız ve geçmiş
ve/veya bulunduğunuz döneme ait alamadığınız dersiniz ya da dersleriniz kalırsa,
bu dersleri bir sonraki yıl ilgili dönemde (2017-2018 Bahar Döneminde) almanız
gerekecektir.

!!! NOT !!!
Peki 30 AKTS+2 ders limitini doldurup doldurmadığınızı nasıl anlayacaksınız?
Aldığınız derslerden en yüksek AKTS’ye sahip 2 dersi toplarken dışarıda bırakınız.
Bu ayırdığınız 2 ders, 30 AKTS+2 ders limitindeki +2 ders olmuş olacaktır.
Geriye kalan derslerin AKTS’lerini toplayınız.
Eğer 30 AKTS’yi geçmiyorsa sorun yok.
Eğer 30 AKTS’yi geçiyorsa almanız gereken derslerden bir veya birkaçını
çıkarmalısınız.

!!!DİKKAT!!!


30 AKTS+2 ders limitini doldurduğunuzda;



alttan

başarısız

olan

ders/dersleriniz

veya

geçmiş

yıla

ait

alamadığınız

ders/dersleriniz mevcutsa,


mutlaka bulunduğunuz döneme ait derslerden bir veya birkaçını çıkarmalısınız.



Hâlâ 30

AKTS+2

ders limitini aşıyorsanız,

bu

sıralamayla

geriye giderek

ders/derslerinizi çıkarmaya devam ediniz.
!!! Bu durumun ders alma önceliğinden kaynaklandığını unutmayınız…!!!

Soru 5:

Üstten ders almak istiyorum. Hangi koşulla ve kaç ders üstten alabilirim?

Cevap 5:
Genel akademik not ortalaması 2.5 ve üzeri olan ve öğrenciler üstten en fazla
2

ders

alabilirler.

Ek

olarak

alınacak

olan

iki

dersin

AKTS’lerine

bakılmamaktadır.
Soru 6:

Yarıyıl tekrarı nedir?

Cevap 6:
3. ve 4. yarıyıl başında genel akademik not ortalaması 1.00,
5. yarıyıldan itibaren herhangi bir yarıyıl başında genel akademik not
ortalaması 1.80’in altına düşmüş öğrenciler, yarıyıl tekrarı durumuna düşmüş
olur.

!!! NOT !!!


Yarıyıl tekrarı durumunda daha önce hiç almadığınız (hiç kodlamadığınız dersleri)
alamazsınız.



Dolayısıyla; varsa geçmiş yıla ait alamadığınız ders/dersler dâhil bulunduğunuz
dönemden hiç ders alamayacağınızdan yarıyıl tekrarı size

en az 1 dönem

kaybettirecektir.

Soru 7:

Yarıyıl tekrarı durumunda ders seçimimi nasıl yapacağım, kaç AKTS’lik ders
alabilirim?

Cevap 7:
Öncelikle alttan başarısız olan derslerinizi seçmelisiniz.
Daha sonra, dilerseniz daha önce DC ve DD ile geçmiş olduğunuz dersleriniz
varsa 30 AKTS+2 ders limiti dâhilinde bu dersleri tekrar seçerek yükseltmeye
alabilirsiniz.
Yarıyıl tekrarı durumunda daha önce hiç almadığınız (hiç kodlamadığınız
dersleri) alamazsınız.
Dolayısıyla, yukarıda bahsedilen dersler dışında geçmiş yıla ait alamadığınız
ve/veya bulunduğunuz döneme ait hiç almadığınız bir veya birkaç ders seçmeniz
mevcut AKTS limitiniz elverse dâhi mümkün olmayacaktır.

!!! NOT !!!


Yükseltmeye ders almak konusunda serbestsiniz.



Bir sonraki dönemde de yarıyıl tekrarı durumuna düşmemek için, genel akademik not
ortalamanızı yükseltmeniz sizin yararınızadır.



İsterseniz daha önce DC ve DD ile geçmiş olduğunuz bir ya da birkaç dersi tekrar
seçerek yükseltmeye alabileceğiniz gibi, yalnızca alttan başarısız olan derslerinizi
seçerek de ders alma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Soru 8:

Yarıyıl tekrarı durumundayım. Daha önce alıp başarısız olduğum seçmeli ders bu
dönem açılmamış. Ne yapmalıyım?

Cevap 8:
Yarıyıl tekrarı durumunda daha önce hiç almadığınız (hiç kodlamadığınız
dersleri) alamazsınız. Ancak, daha önce alıp başarısız olduğunuz seçmeli dersin
bu dönem açılmamış olması istisnai bir durum oluşturmaktadır.
Mağduriyet yaşamamanız için daha önce başarısız olduğunuz ancak bu dönemde
açılmayan seçmeli dersin yerine açılan başka bir seçmeli dersi alabileceksiniz.
Bunun için Fakülte makamına dilekçe yazmanız gerekmektedir.

!!! DİKKAT !!!


Yarıyıl tekrarı durumunda olan öğrencilerin; daha önce alıp başarısız olduğu seçmeli
dersin yerine başka bir seçmeli ders alabilmeleri, sadece ilgili dersin bu dönem
açılmamış olması durumunda mümkündür.



Yani; daha önce alıp başarısız olunan seçmeli ders eğer bu dönem açılmışsa, yerine
başka bir seçmeli ders alınması yarıyıl tekrarı durumunda olan öğrenciler açısından
mümkün olmayacaktır.

Soru 9:

Geçen dönem yarıyıl tekrarı yaptım. Bu dönemki ders seçimimi nasıl yapacağım?

Cevap 9:
Bir önceki dönemde yarıyıl tekrarı yapmış öğrenciler, hangi yarıyılda
bulunduklarına bakılmaksızın genel akademik not ortalamalarını 1.80 ve üzerine
çıkaramadıkça yarıyıl tekrarı durumundan kurtulamazlar.

??? BU NE DEMEK OLUYOR ???


3. yarıyılda genel akademik not ortalamanız 1.00’in altında kaldı ve yarıyıl tekrarı
yaptınız.



Cevap 6’da, 3. ve 4. Yarıyılda genel akademik not ortalaması 1.00’in altında olan
öğrencilerin yarıyıl tekrarı yapacağını söylemiştik.



Ancak, bu durum ilk defa yarıyıl tekrarı yapacaklar için geçerlidir.



Bir önceki dönemde yarıyıl tekrarı yapmış öğrenciler, hangi yarıyılda bulunduklarına
bakılmaksızın genel akademik not ortalamalarını 1.80’ ve üzerine çıkaramadıkça
yarıyıl tekrarı durumundan kurtulamazlar.



Yani, 3. yarıyılda genel akademik not ortalaması 1.00’in altında kalan ve yarıyıl
tekrarı yapan bir öğrencinin 4. Yarıyıl başında yarıyıl tekrarı durumundan
kurtulabilmesi için genel akademik not ortalamasını 1.80’in üzerine çıkarması
gerekecektir.

Soru 10:

Mezun olabilecek durumdayım. Kaç AKTS’lik ders alabilirim?

Cevap 10:
Birbirini izleyen iki dönem içerisinde 30 AKTS+2 ders+2 ders alarak mezun
olabilecek öğrencilere ek olarak 2 ders alma hakkı verilir.

!!! DİKKAT !!!


Mezun durumunda olan öğrencilerin ek 2 ders alabilmeleri için mutlaka ders alma
süresi içerisinde dilekçe vermeleri gerekmektedir.



Öğrenci, dilekçe örneğini Fakültemiz web sayfasında formlar bölümünden ya da
Öğrenci İşleri Biriminden temin eder ve usulüne uygun bir şekilde doldurur.



Eksiksiz olarak doldurduğu dilekçeyi danışman öğretim elemanına teslim eder.



Danışman öğretim elemanı, öğrencinin mezun olabilecek durumda olup olmadığını
kontrol eder ve dilekçesine uygundur veya uygun değildir notu düşer.



Verilen dilekçeler Yönetim Kurulu’nda değerlendirilir ve Kurul kararı sonucu ek ders
verilmesi uygun öğrenciler danışman öğretim elemanlarına bildirilir.



Danışman öğretim elemanları tarafından eklenen derslere mutlaka süresi içerisinde
öğrenci onayı verilmesi gerekmektedir.

!!! Danışman öğretim elemanına dilekçenizi eksiksiz bir şekilde teslim ediniz.
Elinizde boş bir dilekçe örneği ile gelip danışman öğretim elemanı tarafından
doldurulmasını talep etmeyiniz. !!!

??? DİLEKÇEYİ NASIL DOLDURABİLİRİM ???


Dilekçenin sol sütununa bu dönem alınacak dersler, kodları ve AKST’leri ile birlikte
yazılır.



Dilekçenin sağ sütununa gelecek dönem alınacak dersler, kodları ve AKST’leri ile
birlikte yazılır.



Yazılan dersler 30 AKTS+2 ders limitinde alınan derslerdir.



Dilekçenin en altında yer alan “İlave Alınacak 2 ders” bölümüne alınması istenen 30
AKTS+2 ders limitine ek olarak alınmak istenen 2 ders, kodları ve AKST’leri ile
birlikte yazılır.



Gelecek dönem hangi seçmeli derslerin açılacağı belli olmadığından seçmeli dersler
için; kaç seçmeli ders alınması gerekiyorsa o kadar satıra hangi yarıyıla ait olduğu
ve seçmeli ders yazılması yeterlidir. (Örneğin; 7. Yarıyılda 3 seçmeli ders alınacaksa
3 satıra da 7. yarıyıl seçmeli dersi yazılmalıdır)



Öğrencinin 30 AKTS+2 ders+2 ders alabilmesi için, dilekçeye yazılan dersler (ilave
alınacak dersler dâhil) dışında alması gereken hiçbir ders kalmamalıdır.

!!! Danışman öğretim elemanından,
30 AKTS+2 ders+2 ders alıp alamayacağınızı hesaplamasını istemeyiniz. !!!

Soru 11:

Almak istediğim seçmeli dersin kotası dolmuş. Ne yapmalıyım?

Cevap 11:
Kotası müsait başka bir seçmeli dersi seçmelisiniz.
Eğer bütün seçmeli derslerin kotası dolmuş ve sizin hala almanız gereken bir ya
da birden fazla seçmeli ders varsa kotaların açılmasını bekleyiniz.

!!! DİKKAT !!!


Kotalar, ders alma süresi içerisinde sistematik olarak arttırılmaktadır.



Kotaların açılıp açılmayacağını danışman öğretim elemanına sormayınız.



Almanız gerekenden fazla seçmeli ders alıp öğrenci onayı vermeyiniz. Bu durumda,
fazla ders danışman öğretim elemanı tarafından rastgele silinecektir.

Soru 12:

Güz Döneminden eksik seçmeli (alan içi/alan dışı)

dersim/derslerim var. Bu

dönem alabilir miyim?
Cevap 12:
Eksik seçmeli (alan içi/alan dışı) dersiniz ya da dersleriniz hangi döneme ait ise
sadece o dönem alabilirsiniz.
Güz Döneminde almanız gereken ancak alamamış olduğunuz eksik seçmeli (alan
içi/alan dışı) dersinizi ya da derslerinizi ancak Güz Döneminde,
Bahar Döneminde almanız gereken ancak alamamış olduğunuz eksik seçmeli (alan
içi/alan dışı) dersinizi ya da derslerinizi ancak Bahar Döneminde alabilirsiniz.

BİLİNÇLİ ÖĞRENCİ
DERS ALMA SÜRECİNDE NE YAPAR?


Bu kılavuzu dikkatlice okumuştur ve ders alma
işlemlerini

nasıl

yapması

BİLİNÇSİZ ÖĞRENCİ
DERS ALMA SÜRECİNDE NE YAPAR?


gerektiğini

bulacağını bilmesine rağmen üşengeçliğinden

öğrenmiştir.


Hangi

dersi

okumaz. Ne de olsa sormak istediği her soruyu
alması

gerektiğini

danışman

7/24 sorabileceği (!) bir danışman öğretim

öğretim elemanına sormaz.




elemanı mevcuttur.

Danışman öğretim elemanına gereksiz mesaj





Hangi dersleri alacağını bilmez ve danışman
öğretim elemanına “Hocam şimdi ben bu dönem

Danışman öğretim elemanını telefonla arayarak

hangi dersleri alacağım?, Hocam derslerimi

durumunu anlatmaya çalışmaz ya da kendisini

benim yerime siz seçer misiniz?” şeklinde

aramasını istemez. İletişim için yalnızca E-

sorular sorar.


Danışman öğretim elemanına sürekli mesaj

Almak istediği seçmeli dersin kotası dolu ise

atar. Ne de olsa danışman öğretim elemanı

kotası müsait başka bir seçmeli dersi seçer.

7/24 bu sisteme bakıyordur veya kendisine

Danışman

açar

tıpkı cep telefonlarında olduğu gibi bildirim

mısınız?, Kotaları ne zaman arttıracaksınız?”

geliyordur (!). Hem de atacağı her mesajı

gibi sorular asla sormaz.

cevaplandırmak zorundadır. Sonuçta o bir

Dilekçe yazması gerekiyorsa mutlaka kendisi

danışmandır (!).

doldurur





atarak onu meşgul etmez.

kampüs sistemini kullanır.


Bu kılavuzu, soracağı tüm soruların cevaplarını

öğretim

ve

elemanına

danışman

“Kota

öğretim

elemanına



Almak istediği seçmeli dersin kotası dolu ise

eksiksiz bir şekilde teslim eder.

danışman öğretim elemanına sürekli mesaj atar.

Alması gereken dersleri E-kampüs üzerinden

“Kota

seçer ve seçtiği tüm derslere öğrenci onayı

arttıracaksınız?” gibi sorular içeren bir sürü

vererek danışman onayının verilmesini bekler.

mesaj atar.

Bu süre içerisinde, danışman öğretim elemanına



açar

Dilekçe

mısınız?,

yazması

Kotaları

ne

gerekiyorsa asla

zaman

kendisi

danışman onayının neden hala verilmediğini

doldurmaz. Elinde boş bir dilekçe ve çaresiz bir

kesinlikle sormaz.

yüz ifadesi ile gelir ve danışman öğretim
elemanına

dilekçenin

nasıl

doldurulacağını

bilmediğini ve kendisine yardım etmesini söyler.


Seçtiği derslere öğrenci onayı verir ve verdiği
andan itibaren danışman öğretim elemanına
danışman onayının neden hala verilmediğini
sürekli mesaj atarak sorar. Ne de olsa
danışman da bir insandır ve görevini unutmuş
olabilir (!).



Seçtiği
danışman

derslere
öğretim

öğrenci

onayı

elemanının

ona

vermez;
attığı

mesajlara da cevap vermez, hatta görmez.
Dersler başladığında okula gelir ve derslerinin
neden onaysız olduğunu büyük bir şaşkınlıkla
sorar.

×

Soru 5: Hocam ben bu dönem alttan
aldığım derslerle 1.80’i geçtim ancak
transkriptimde gözükmüyor YA DA E-

!!! SIKÇA SORULMAMASI
GEREKEN SORULAR !!!

×

kampüste bu döneme ait derslerim
gözükmüyor,
bu
sebeple
seçemiyorum. Ne yapabilirim?

Soru 1: Hocam dersin kotası dolmuş,

Cevap 5: Bu durumda öğrenci işlerini

(diğer dersler zor ben bu dersi almak

arayarak

istemiyorum demek isteniyor) kota

×

Soru

2:

Hocam

harçlar

×

2:

olması

Üniversite/Fakülte

öğretim
beklenmez.

web

sayfasını

kontrol ediniz ya da öğrenci işlerine
sorunuz.

×

ilgili aramaz. E-kampüs üzerinden
mesaj atınız ve cevap bekleyiniz.

×

geç saatler) ama cevap alamadım,
neden cevap alamıyorum?

Soru 3: Hocam 3 seçmeli ders seçtim

Cevap 7: Önce derin bir nefes alıp,
danışmanınızın

silinen ders genellikle hep en kolay
ders olur) ne yapabilirim?
Cevap 3: Danışmanınız fazla seçilen
seçmeli derslerinizi size sormaksızın
silme
yetkisine
sahiptir.
Kalan
derslere çalışmaya başlayabilirsiniz.
Soru 4: Hocam ben bugün derslerimi
seçtim, ancak hala onaylamamışsınız?

Soru 7: Hocam 1 saatte size 3 adet
mesaj attım (bazıları neredeyse gece

biri kendi kendine silinmiş (ki bu

×

Soru 6: Hocam kontörüm yok ders

Cevap 6: Danışmanınız sizi bu konuyla

Danışman

elemanlarının bu konuda bilgisi yoktur,
bilgisi

anlatmanız

seçimi ile ilgili sorunum var beni
arayabilir misiniz?

hangi

bankalara yatırılıyor?
Cevap

durumu

gerekmektedir.
Danışmanınız
bu
konuda herhangi bir şey yapamaz.

açar mısınız?
Cevap 1: Danışmanlar kesinlikle
derslerin kotalarıyla ilgilenmezler.

ders

da

insan

olduğunu

müsait olduğu zaman sizinle iletişime
geçeceğini hatırlayınız.

×

Soru

8:

Ekle-sil

süresinde

beğenmediğim (!) dersi değiştirebilir
miyim?
Cevap 8:

Ne demek, tabii ki de

beğenmiyorsanız

sevmediğiniz

bir

dersi alacak değilsiniz (!). Seçmeli

Cevap 4: Danışmanınızın görevi sizin

dersinizi ekle-sil süresinde de olsa

seçtiğiniz dersleri ekle-sil haftası

değiştiremezsiniz. Ekle-sil süresinde,

bitimine

onaylamaktır.

yalnızca süresi içerisinde harçlarını

Danışmanınızın da yoğun olabileceğini
lütfen aklınızda bulundurunuz.

yatıramayanlar ya da eksik/hatalı

kadar

ders
seçimi
yapabilirler.

yapanlar

işlem

BU

KILAVUZUN

YARAMIŞ
EDİYORUZ.
SORUNSUZ

İŞİNİZE

OLMASINI
BİR

DERS

ÜMİT
ALMA

SÜRECİ VE BAŞARILI BİR DÖNEM
TEMENNİ EDERİZ.

