
HOŞGELDİNİZ

E

Yabancı Diller 
Yüksekokuluna 

kaydınızı 
yaptırınız.

H

Ders muafiyeti isteği 
varsa başvurular 

ilk 10 iş günü içinde 
yapılmalıdır.  

Bölümünüzde 
hazırlık zorunlu 

mu?

Hazırlık 
sınıfı okumak istiyor 

musunuz?

H

Hazırlık 
muafiyet sınavına 

girmek istiyor 
musunuz?

E

H
Muafiyet 

sınav sonucu 
başarılı mı?

E E

H

Bitirme 
Sınav sonucu 
başarılı mı?

Hazırlık Bitirme Sınav Sonucu başarılı/başarısız veya devamsız dahil 
tüm hallerde Bölümünüze geçerek eğitiminize devam ediniz.

1. Birinci yılın sonunda iseniz eşdeğer bir Türkçe programa geçiş yapmak üzere ÖSYM’ye başvurulabilir 
yada Hazırlık Sınıfına en fazla 2 yarıyıl daha devam edebilirsiniz.

2. İkinci yılın sonunda iseniz eşdeğer bir Türkçe programa geçiş yapmak üzere ÖSYM’ye başvurmak 
zorundasınız.  

E

H

Otomasyon Kaydı

Derslerinizde 
Başarılar Dileriz

GANO ikinci 
yarıyıl sonundan 

itibaren 
hesaplanır.

30 AKTS’ye kadar ders alınabilir.(*,**)

E

2.00≤GANO≤2.99

H

36 AKTS’ye kadar ders alınabilir.(*,**)

GANO≥3.0042 AKTS’ye kadar ders alınabilir.(*,**)

E

H

E

Mezuniyet için 
gereken tüm dersler 

alındı mı?

H

FF ve FD notlu 
derslerin var mı?

E

MEZUNİYET 
İŞLEMLERİNİ

TAMAMLAYINIZ

E

En çok 2 dersten Ek Sınav hakkı 
kullanılabilir. Ek sınav hakkı her öğrenciye 

sadece 1 defa tanınır.

GANO 2.00
H

H

E

GANO 2.00

E

H

Son yarıyılda mezuniyet için 
ders yükü 1 ders arttırabilir. 

FF ve FD notu 
alınan ders sayısı 
2'den fazla mı?

HE

Mevcut GANO’ya göre 
otomasyondan ders kaydı 

yapılmalıdır. 

(*) Önceki  yarıyıllardaki dersleri tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan öğrenciler, öncelikle 
bu derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar. En alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile en fazla bir 
üst yarıyıldan ders alınabilir.

(**) Üst yarıyıllardan ders alma 3. yarıyıldan itibaren başlar.

GANO .72 ise çift anadal başvurusu 3-5 yy,
GANO 2.5 ise yandal başvurusu 3-6 yy 

başlarında yapılabilir.

Çift anadal mezuniyeti için GANO ≥ 2.72 olmalıdır.

İsteğe Bağlı 
Hazırlık Sınıfı

Zorunlu 
Hazırlık Sınıfı

Bölümünüzde 
yabancı dilde okutulan 

ders oranı %30'un 
altında mı?

E

H

Sadece Türkçe olarak verilen seçmeli derslere yazılmak şartıyla Bölümünüze geçebilir yada 
isterseniz Hazırlık Sınıfına en fazla 2 yarıyıl daha devam edebilirsiniz.

Mezuniyet öncesinde bölüm kriterleri kapsamında 
STAJLARIN başarıyla tamamlanması gereklidir.

GANO<2.00
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