
TURİZM FAKÜLTESİ 

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Rehberi 

KAYIT YENİLEME İŞLEMİ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZE 

 ÖNEMLE DUYURULUR 

Değerli Öğrencilerimiz, 

 

1. Fakültemizin tüm öğrencileri (1.sınıflar dahil) 2014-2015 Akademik yılı Bahar Dönemi ders 

kayıtlarını öğrenci bilgi sistemi üzerinden 26-27 Ocak 2015 tarihleri arasında yapmakla 

yükümlüdür. 

2. OBS(öğrenci bilgi sistemi) üzerinden ders kayıtlarını kesinleştiren öğrencilerin danışman 

onayını aldıktan sonra 3 adet ders kayıt form çıktısını yine danışman hocalarına teslim 

etmeleri gerekmektedir. 

-İşyeri Eğitimi dersi alacak olan 4.Sınıf öğrencilerimiz ayrıca nüfus cüzdanı fotokopilerini ve 

sağlık güvenceleri olup olmadığına dair Genel Sağlık Sigortası provizyonu çıktılarını 26-27 
Ocak 2015 tarihleri arasında danışman hocalarına teslim etmeleri gerekmektedir. İstenilen 

belgelerin zamanında teslim edilmesi dersi alacak öğrencilerimizin iş kazası ve meslek 

hastalığı sigortalarını yapılabilmesi için önem arz etmektedir. 

3. GANO’su ( GANO hesabı için; öğrencilerin o güne kadar almış olduğu tüm dersler göz önüne 

alınır.)1,80’nin altında olan öğrenciler üst yarıyıldan ders alamaz. Ancak başarısız oldukları 

alt yarıyıl derslerini tekrar eder. Bu durumda olan öğrenciler ulusal ve/veya uluslararası 

değişim programında yararlanamaz. 

4. GANO’su 1,80 ve üzeri olan öğrencilerin alt yarıyıldan alacakları derslerle, kayıt 

yaptıracakları yarıyıldaki derslerin kredilerinin toplam, o bölüm veya programda en kayıt 

yaptıracağı yarıyıl ders planında yer alan ders yükünün 1/3 oranında alabilir. Ancak yarıyılda 

alınacak toplam ders kredisi ortak zorunlu dersler hariç 40 AKTS kredisini geçemez. Böyle 

durumlarda bırakılan dersler, tekrar açıldığı ilk yarıyıl alınır. 

5. Son yarıyılda alabileceği en fazla ders  yükü kadar derse yazılan ve bölümden mezun 

olabilmesi için ders yükünü aşacak durumda sadece bir dersi kalan öğrenciler ilgili yönetim 

kurulu kararı ile bu tek derse de yazılmak koşuluyla ders yükünü bir ders arttırabilir. 

6. Üniversiteye yatay ve dikey geçişle kayıt yaptıran öğrencilere intibak sınıflarında GANO 

sınırlandırması uygulanmaz. 

7. Öğrenciler başarısız oldukları; ancak sonradan programdan çıkarılan zorunlu dersler yerine, 

kayıtlı oldukları bölüm tarafından uygun görülen eşdeğer dersleri ilgili kurulun onayı ile 

alabilir. 

Tekrar edilecek ders seçimlik ise, öğrenciler aynı dersi veya bu dersin yerine sayılabilecek 

eşdeğer kredili diğer seçimlik dersleri alabilir. 

8. Daha önceki yarıyıllarda kayıt yaptıran ve (FD)(FF)(FG)(DZ)(MZ) alınan dersler, açıldıkları 

ilk yarıyılda haftalık programda çakışmaması durumunda en alttaki yarıyıl derslerinden 

başlamak şartı ile bulundukları yarıyılda tekrarlanır. 

9. Bölüme yatay ve dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrenciler de çakışan hiçbir dersi 

alamazlar. 

10. Üniversitemiz Senatosu 08/01/2015 tarih, 61 sayılı Senato toplantısının 6 nolu kararı ile; 

Fakültemiz Turizm İşletmeciliği Bölümü 2012-2013 eğitim planlarında yer alan TR2106 



“Finansal Matematik” dersinden başarısız olan ve ilgili bölüme yatay ve dikey geçiş yoluyla 

kabul edilen öğrencilerin, 2014 – 2015 eğitim-öğretim yılından itibaren bu derse eşdeğer 

Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2013-2014 eğitim planındaki 

MAT13160 kodlu “ İşletme Matematiği” dersini almaları uygun görülmüştür. 

11. Fakülte Yönetim Kurulunun 14/01/2015 tarih, 1 sayılı Kurul toplantısının 1 nolu kararı 

gereğince; Turizm İşletmeciliği Bölümü ders planlarında yapılan değişiklikle kaldırılan 

TR2402 “Makro İktisat” dersinden kalanlar (devamsızlık sebebiyle kalanlar dahil), yatay ve 

dikey geçişle bu dersi almak zorunda olan öğrenciler, söz konusu dersin eşdeğeri olan 

TIS13202 “Ekonomi II” dersini almalarına ve başarılı oldukları takdirde “Makro İktisat” 

dersinden geçmiş sayılmalarına karar verilmiştir. Konuyla ilgili öğrenciler hakkında ki 

yönetim kurulu kararı web sitemizde yayınlanmıştır. 

 

 

 

 


