
Sevgili Öğrencilerimiz 

Son bir haftadır ogrenci@gtu.edu.tr adresine düşen çok sayıda e-mailden; Lisans 

programlarımızda 2 farklı yönetmeliğin uygulanıyor olmasından öğrencilerimizin kafasının 

karıştığını anlıyoruz. 

Ne yazık ki bu konuda gelen mail sayısı tek tek cevaplayabileceğimizin çok üzerine çıktığı için 

hem Siz Sevgili Öğrencilerimiz hem Danışmanlarınızı bilgilendirme gereği duyulmuştur.  

DD-DC notlarınızın başarılı sayılıp sayılmayacağı veya bütünleme hakkınızın olup olmadığı, 

bütünlemeye girmek zorunda kalıp kalmayacağınıza dair sorulara aşağıdaki adımları izleyerek 

cevap bulabileceğinizi umuyoruz. 

 1-Öğrenci Bilgi Sisteminin ön ekranına tabi olduğunuz yönetmelik bilgisini eklettik.  

Öncelikle hangi yönetmeliğe tabi olduğunuzu buradan kontrol etmeli ve  tabi 

olduğunuz yönetmeliğin tüm şartlarını biliyor olmanız gerektiğini önemle hatırlatırız..  

 

 Tabi olduğunuz yönetmelik 2011 Lisans yönetmeliği   ise, aşağıdaki 

yönetmelik maddelerini inceleyerek sorularınıza cevap bulabilirsiniz. 

Koşullu dönem ortalaması 
(2) MADDE 19 – (1) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00 olan bir öğrenci, bir 

dönemin sonunda; Yabancı Dil, Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Beden Eğitimi, Müzik 
ve Resim gibi kültür derslerinin notları dikkate alınmadan hesaplanacak koşullu dönem not 

ortalamasının 2.00 olması durumunda ilgili dönemde DC ve DD ile başarısız olduğu 
derslerden de başarılı olmuş sayılır. Yabancı Dil, Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
Beden Eğitimi, Müzik ve Resim gibi kültür derslerinden ortalama ile başarılı olunamaz. 
(Mimarlık Bölümü ‘nün Mimari Tasarım Dersleri ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ nün 
Proje derslerinden koşullu ortalama ile başarılı olunamaz.) 

 

Başarı notu 
MADDE 22 – (Değişik:RG-7/2/2013-28552) 
(1) Başarı notuna ilişkin esaslar şunlardır: 

ç) (Değişik:RG-5/6/2013-28668) Bütünleme sınavından alınan notlar ilgili dersin final 
notu yerine geçer. Başarı notu olarak değerlendirilmez. Bir dersten NA notu alan öğrenciye 

bütünleme sınav hakkı verilmez. Başarı değerlendirilmesi bir döneme yayılan proje, bitirme 
çalışması, mimarlık proje dersi ve benzeri çalışmalardan oluşan derslere bütünleme sınav 

hakkı verilmez. Sadece başarısız olunan derslere bütünleme sınav hakkı tanınır. Koşullu 
dönem not ortalaması ile başarılı olunan derslerden ve daha önce alınıp başarılı olunan 

derslerden not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına  girilemez. 
 

 Tabi olduğunuz yönetmelik 2017 Lisans yönetmeliği ise, aşağıdaki 

yönetmelik maddelerini inceleyerek sorularınıza cevap bulabilirsiniz. 

Dersin tamamlanması  



MADDE 28 – (1) Bir dersi başarı ile tamamlamak için o dersten CC ve üstü veya S 

notu almak gereklidir.  
(3) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,00 olmak koşulu ile o dersten alınan DD ve DC 
notları da başarılı kabul edilir.  
(4) Senato kararı ile belli dersler için DD ve DC notları başarısız olarak kabul edilebilir. 

(Mimarlık Bölümü ‘nün Mimari Tasarım Dersleri ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ nün 
Proje derslerinden koşullu ortalama ile başarılı olunamaz.)  
(5) FF, NA ve U başarısızlığı ifade eder. 

 

Bütünleme  
MADDE 30 – (1) Bütünleme sınavından alınan notlar ilgili dersin final notu yerine 

geçer. Başarı notu olarak değerlendirilmez.  
(2) Bir dersten NA notu alan öğrenciye o dersten bütünleme sınav hakkı verilmez.  
(3) Başarı değerlendirilmesi bir döneme yayılan proje, bitirme çalışması ve benzeri 

çalışmalardan oluşan derslere bütünleme sınav hakkı verilmez.  
(4) CC ve üzeri notlar ile tamamlanan derslerden bütünleme sınavına girilemez. 
 
 
 

Başarı durumu  
MADDE 33 – (1) Mezuniyet sırasında genel not ortalaması 3,00 - 3,49 arasında olan 

öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ve üstü olanlar ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar 

ve bu durum transkriptlerinde belirtilir.  
(2) Bir yarıyıl sonunda, ağırlıklı genel not ortalaması 2,00 veya üstü olan öğrenciler 
başarılı öğrenci sayılır.  
(3) İkinci yarıyılın sonundan itibaren, herhangi bir yarıyıl sonunda, ağırlıklı genel not 

ortalaması 1,99 ve aşağı olan öğrenciler sınamalı öğrenci sayılır. Sınamalı durumdaki 

öğrencilerin DC ve DD notları almış oldukları tüm dersleri başarısız olarak kabul edilir. 

Sınamalı öğrenciler bir yarıyılda 30 AKTS krediden fazla ders alamaz. 

 

 
 

 


