ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
Sıkça Sorulan Sorular
Özel öğrenci
Soru : Özel Öğrenci olmak için kimler başvurabilir?
Cevap: Ön lisans programlarının en az bir yarıyılını, lisans programlarının en az iki yarıyılını
tamamlayan öğrenciler özel öğrenci olarak başvurabilir. Yabancı Dil Hazırlık Programlarına ve Bilimsel
Hazırlık Programlarına özel öğrenci kabul edilmez ve özel öğrenci gönderilmez.
Soru : Özel öğrencilik süresi ne kadardır?
Cevap : Özel öğrencilik süresi en fazla iki yarıyıldır. Bu süre birim yönetim kurulunun önerisiyle

Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her defasında iki yarıyıl süre ile uzatılabilir. Her başvuruda
belgelerini yenilemek zorundadır.
Soru: Özel öğrenci başvuruları ne zaman ve nereye yapılır?
Cevap: Akademik takvimde belirtilen tarihlerde Üniversitemiz öğrencileri kayıtlı oldukları okulun
öğrenci işleri bürosuna, diğer üniversite öğrencileri eşdeğer diploma programının bulunduğu okulun
öğrenci işleri bürosuna başvurabilirler.
Soru : Özel öğrenci başvurularında gerekli belgeler nelerdir?
Cevap : a) Öğrenci belgesi, b) Disiplin cezası bulunmadığına ilişkin belge, c) Not durum belgesi

(Transkript), ç) Yabancı dille eğitim yapılan bölüm/programlar için yabancı dil yeterliliğine ilişkin
belge, d) Ders içeriklerini gösterir belge, e) Sağlık sorunları nedeniyle başvurularda Sağlık Kurulu
Raporu, f) Afet ve can güvenliği durumlarında yetkili makamlardan alınan belge, g) Diğer mazeret
durumlarında mazeretini gösterir belge ile yapılır.
Önceki öğrenimin tanınması
Soru : Daha önceki yükseköğretim kurumunda aldığı ve başarılı olduğu derslerin tanınması nasıl

olur?
Cevap : Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde
transkript ve başardıkları derslerin içerikleri ile bir dilekçe ekinde başvurmaları halinde; daha önceki
yükseköğretim bölüm/programlarında başardıkları derslerin kredileri ve bu derslerden aldıkları başarı
notları ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırdıkları bölüm ve programa aktarılır.
Ders Yükü üzerinde ders alma
Soru: Ders yükü üzerinde ders alabilir miyim?
Cevap: Eğitim-öğretim programından geri kalmış ve derslerini tamamlamak veya not yükseltmek
amacıyla ders tekrar etmek isteyen, genel not ortalamaları en az 2.00 olan öğrencilerin ders yükleri en
fazla o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/5 oranında, genel not ortalamaları en az 3.00 olan

öğrencilerin ders yükleri ise en fazla o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/3 oranında artırılabilir.
Kayıt yaptırdıkları ve bir sonraki kayıt yaptıracakları yarıyıldaki dersleri başarmaları halinde mezun
olabilecek durumda olan ve yukarıdaki şartları taşıyan öğrencilerin ders yükleri, danışmanlarının
önerisi doğrultusunda bölüm başkanının onayı ile o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/5 oranında
daha artırılabilir.
Soru: Üst sınıftan ders alabilir miyim?
Cevap: 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 olan öğrenciler, öğrenimlerini erken tamamlamak amacıyla, ders yüklerinin üzerinde o
yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/3 oranında bir üst sınıftan ders alabilirler.
Devam durumu

Soru : Teorik ve Uygulamalı derslerde devam şartı nasıl sağlanır?
Cevap : Öğrencilerin derslerde devam şartını yerine getirmiş olabilmeleri için; Teorik kısmının en az
% 70’ine, Uygulama, laboratuvar ve klinik çalışmalarının en az %80’ine katılmış olmaları
gerekmektedir.

Soru : Devamsızlıktan sayılmayan durumlar nelerdir?
Cevap :Üniversite adına kültür, spor ve bilim faaliyetlerine katıldığı için görevli izinli sayılan
öğrencilerin görevli izinli sayıldıkları süreler, devamsızlıktan sayılmaz. Bunun dışında devam ile ilgili
sağlık raporu dahil hiçbir mazeret kabul edilmez.

Soru : Ders tekrarı yapan öğrencilerde devamsızlık durumu nasıl değerlendirilir?
Cevap :Devam şartını sağlamış olmak kaydıyla ders tekrarı yapan öğrencilerin tekrarladıkları
yarıyılda tekrar ettikleri dersler için devam şartı aranmaz. Uygulamalı ve/veya öğrencinin yıl içindeki
çalışmalarının değerlendirilerek başarı durumunun belirlendiği dersler için ilgili yönetim kurulu kararı ile
devam şartı aranabilir.
Mazeret, Bütünleme, muafiyet ve tek ders sınavları

Soru: Mazeret sınav hakkı nedir?
Cevap: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu
tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini
belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde
dekanlığa/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir.
Soru: Mazeret Sınavına girmeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınavı hakkı verilir mi?
Cevap: Mazeret sınavına girmeyen öğrenci için tekrar mazeret sınavı açılmaz.

Soru : Bütünleme Sınavına kaç dersten girebilirim?

Cevap : Öğrenciler mazeretleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavlarına giremedikleri dersler, yarıyıl sonu
sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak
başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler.

Soru : Bütünleme Sınavına girebilme koşulu nedir?
Cevap : Bütünleme sınavına girebilmek için; sınavların yapılacağı yarıyılda, öğrencinin ilgili derslere
kayıt yaptırmış olması ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olması
gerekir.

Soru : Bütünleme Sınavına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir mi ?
Cevap : Bütünleme sınavına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.
Soru : Bütünleme sınavının not değerlendirmesi nasıl yapılır?
Cevap : Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav,
yarıyıl içi çalışmalar ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi
hesaplanır.

Soru : Muafiyet sınavlarına ne zaman girebilirim?
Cevap : Muafiyet Sınavları Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen
tarihlerde yapılır.
Soru: Hangi derslerden Muafiyet sınavına girebilirim?
Cevap : Ortak zorunlu dersler ( Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil Dersleri
(İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusca)), ileTemel Bilgi Teknolojileri ve Kullanımı derslerinden girilir.
Soru: Tek ders sınavına kimler girebilir? Nasıl başvuru yapılır?
Cevap: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler,
başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilir. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları
eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2.00’nin
altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere
başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile
tek ders sınavına girebilirler.
Soru: Tek ders sınav hakkından kaç kez yararlanabilinir?
Cevap:Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir.
Soru: Tek ders sınavı nasıl yapılır?
Cevap: Tek ders sınavı, öğrencinin yazılı talebi üzerine bölüm başkanlığınca belirlenen ve ilgili
yönetim kurulunca onaylanan tarihlerde yapılır.

Soru: Muafiyet ve tek ders sınavlarında değerlendirme nasıl yapılır?
Cevap: Öğrencilerin muafiyet ve tek ders sınavlarında aldıkları notların Üniversitemiz Ön Lisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin puan karşılıkları kullanılarak mutlak değerlendirme yöntemi ile
harf notuna dönüştürülmesi ile sınavına girdikleri derslerden yarıyıl sonu başarı notları belirlenir.
Maddi Hata Başvurusu(Sınav Notuna itiraz)
Soru: Maddi Hata başvurusu nereye, kaç gün içerisinde yapılır?
Cevap: Öğrenciler, maddi hata düzeltme başvurularını notların ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün
içinde ilgili Dekanlık/Müdürlüğe yaparlar. Bu süre dışında yapılan başvurular dikkate alınmaz.
Akademik Yetersizlik
Soru: Lisans öğretiminde akademik yetersizlik engeli nedir?
Cevap: Eğitim öğretimlerinin ilk dört yarıyılı sonunda genel not ortalamaları 1.80'in altında kalan lisans
öğrencileri, akademik yetersizlik durumuna düşerler Bu duruma düşen öğrenciler, beşinci ve daha
yukarı yarıyıllardan ders alamazlar.
Belge Temini
Soru: Mezuniyet için ilişik kesme, kayıt sildirmek için ilişik kesme, transkript , lise diploması, askerlik
belgesi, öğrenci belgesi vb. belgeler almak için nasıl başvuru yapabilirim?
Cevap: Üniversitemiz https://belge.mu.edu.tr/ adresinden e-posta kullanıcı adı ve şifrenizle sistemde
bulunan belgelerle ilgili başvuru yapabilirsiniz.

Soru : Geçici Mezuniyet Belgesini nereden alabilirim?
Cevap :İlişik kesme işlemlerini tamamladıktan sonra kayıtlı olduğunuz okulun öğrenci işleri
bürosundan alabilirsiniz.
Soru : Diplomamı almadım, nereden alabilirim?
Cevap : Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı‘ndan alabilirsiniz.
Soru: Diplomayı almaya gelirken hangi belgeleri getirmeliyim?
Cevap: Geçici mezuniyet belgesi aldıysanız belgenin aslını, geçici mezuniyet belgesi
almadıysanız https://belge.mu.edu.tr/ adresinden aldığınız ilişik kesme belgesi ve nüfus cüzdanı veya
kimlik belgenizin yanınızda bulunması gerekmektedir.

Soru : Geçici mezuniyet belgesini kaybettim, ne yapmalıyım ?
Cevap: Geçici mezuniyet belgesini kaybedenler, Türkiye baskısı olan bir gazetede ilan vererek
ilanla birlikte Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları halinde diplomalarını
alabilirler . (nüfus cüzdanı veya kimlik belgesi yanınızda bulunması gerekmektedir.)

Soru : Diplomamı kaybettim, yenisi için ne yapmalıyım ?
Cevap : Diplomasının aslını veya nüshasını kaybedenlere, Türkiye baskısı olan bir gazetede ilan
vererek ilanla birlikte Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları halinde kaçıncı
nüsha olduğu belirtilerek yeni bir diploma verilir.

Soru : Diplomamı/geçici mezuniyet belgemi postayla alabilir miyim ?
Cevap : Diplomanızı/geçici mezuniyet belgenizi bizzat kendiniz veya noter vekaleti vereceğiniz
bir başkası alabilir.
Soru : Mezuniyet transkiptimi nereden alabilirim?
Cevap :Mezun olduğunuz okulun öğrenci işleri bürosundan alabilirsiniz.
Soru : Diploma Ekini nereden alabilirim?
Cevap : Diploma Ekini Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı‘ndan alabilirsiniz.
Soru: Öğrenci belgemi nereden alabilirim?
Cevap: https://belge.mu.edu.tr/ adresinden öğrenci belgesi almak için başvurarak kayıtlı olduğunuz
okulun öğrenci işleri bürosundan alabilirsiniz. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu'nun yürüttüğü

Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında öğrenci belgesi e-devlet
şifresiyle https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınabilmektedir.
Şifre Edinme
Soru : Öğrenci Bilgi Sistemi’ne giriş şifremi nereden alabilirim?
Cevap : Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz bilgi sistemlerini kullanabilmek için hesaplarını aktive
etmelidir. Önce https://aktivasyon.mu.edu.tr/ adresinden aktive edilerek, daha sonra
https://şifre.mu.edu.tr/ adresinden şifre işlemleri gerçekleştirilecektir.
Yaz okulu
Soru : Yaz okulunda kaç ders/kredi alabilirim?
Cevap: Her bir yaz okulu döneminde, on sekiz krediyi aşmamak üzere en çok üç ders alınabilir.

Soru: Üniversite dışından yaz okulunda kaç ders/kredi alabilirim?
Cevap: Üniversitede açılmamış olmak kaydıyla Üniversite dışından eğitim-öğretim programındaki ders
ile içeriği ve öğrenme kazanımlarının aynı olduğu birim yönetim kurulu tarafından onaylanması
koşuluyla, her bir yaz okulu döneminde, on sekiz krediyi aşmamak üzere en çok üç ders alınabilir.
Soru: Yaz okulunda birden fazla üniversiteden ders alınabilir mi?

Cevap: Öğrenciler bir dönemde sadece bir üniversitede yaz okuluna kayıt yaptırabilir.
Yarıyıl izni (Kayıt dondurma)
Soru : Öğrenime ara verme izni alabilir miyim?
Cevap: İlgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazeret
nedeni ile öğrenimine ara vermek zorunda kalan bir öğrenciye, izin verilmesine dair bir dilekçe ile
başvurması ve başvurusunun dayandığı mazeretin varlığını belgelendirmesi kaydı ile, ilgili
fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından her defasında bir veya iki yarıyıl süre için öğrenime ara
verme izni verilebilir.
Soru: Öğrenime ara verme süresi içinde öğrencilik haklarından yararlanabilir miyim?
Cevap: Öğrenci izinli olduğu süre içinde öğrenimine devam edemez. Bu durumda, öğrencinin her türlü
öğrencilik hakları dondurulur. Bir yarıyıl süreli ara verme izni, yarıyıl başlangıcından o yarıyıla ait
sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir.
Soru: Öğrenime ara verme gerekçeleri nelerdir?
Cevap: a)Hastalık İzni: En az altı haftalık bir süreyi kapsayan ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülen
sağlık kurulu raporu,
b) Askerlik İzni: Öğrencinin tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılmaması veya azami
öğrenim süresini doldurduğu için isteğe bağlı ya da zorunlu askere alınması,
c) Maddi ve Ailevi Nedenlerle İzin: Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve geçimini etkileyen
ölüm, doğal afet veya benzer durumlar,
d) Değişim programları hariç olmak üzere öğrenimleri ile ilgili olarak yurt dışında görevlendirilme,
e) Öğrencinin gözaltına alınmış ve/veya tutuklanmış olduğunun tespit edilmiş olması veya durumun
özelliklerine göre ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından geçerli kabul edilen diğer gözaltı ve
tutukluluk durumları,
f) İlgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca önerilen ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabule
değer görülen diğer mazeret durumları.
Soru: Öğrenime ara vermeye ne zaman ve nereye başvurabilirim?
Cevap: İzin istekleri gerekçeli bir dilekçe ve belgelerle birlikte ilgili dekanlık veya müdürlüklere yapılır.
İzin isteklerinin yarıyıl başında ve ders alma süresi bitmeden önce yapılması esastır. Ani hastalık ve
beklenmedik durumlar dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.
Soru: Öğrenime ara verme iznim bitmeden öğrenimime dönebilir miyim?
Cevap: a) İzin almış olan öğrenciler, izinlerinin bitiminde normal yarıyıl kayıtlarını yaptırarak
öğrenimlerine devam ederler. Ancak bulaşıcı bir hastalık nedeni ile izin almış olan öğrenciler,
öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını, sağlık kurumu raporu ile kanıtlamak zorundadırlar.
b)Herhangi bir nedenle hastalık izni almış ve hastalık izin süresinin bitim tarihinden önce eğitimöğretimine başlamak isteyen öğrencilerin, yeni bir sağlık kurumu raporu ile öğrenimlerine devam
edecek durumda olduklarını kanıtlamaları gerekir. Aksi halde izin süresi içinde eğitim-öğretim ile ilgili
yaptıkları faaliyetler geçersiz sayılır.

Şeref ve yüksek şeref öğrencileri
Soru: Kimler şeref veya yüksek şeref öğrencisi olabilir?
Cevap: Öğrenimlerini Kanunda belirtilen süreler içerisinde tamamlayan ve disiplin cezası almayan,
mezuniyet genel not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler Şeref Öğrencisi, 3.50-4.00
arasında olan öğrenciler ise Yüksek Şeref Öğrencisi olurlar.
Soru: Şeref veya Yüksek Şeref Belgemi nereden alabilirim?
Cevap: Bu öğrencilerin şeref veya yüksek şeref belgeleri bir defaya mahsus olmak üzere
mezuniyetlerinin onaylanmasından sonra kayıtlı olduğu Dekanlık/Müdürlükten alınabilir.

