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Değerli Öğrencilerimiz, 

Sunumumuzda eğitim-öğretim işleri ile ilgili 

genel bilgilendirmeler yer almakta olup,                      

ayrıntılı konularda öğrenci işleri ya da ilgili danışman 

öğretim elemanınızdan bilgi alabilirsiniz. 
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Genel Bilgilendirme
• Öğrencilerimizin, dilekçe örnekleri, akademik takvim, ders ekleme/bırakma tarihleri, ders

planı gibi konuları Fakültemiz web sayfasından belli aralıklarla takip etmeleri
gerekmektedir.

(https://www.selcuk.edu.tr/Birim/fakulteler/iktisadi_ve_idari_bilimler)

• Öğrencilerimizin, dersin sorumlusu akademisyen ve danışman öğretim elemanlarımızla
iletişimlerinde net, anlaşılır olmakla birlikte teamüle uygun davranmaları gerekmektedir.

• Ders seçimlerinin danışman öğretim elemanı ile koordineli şekilde yapılması gereklidir. İlgili
öğretim elemanlarımıza ait iletişim bilgileri Fakültemiz web sayfasında bulunmaktadır.
(Personel/Akademik Personel sekmesi)

• Öğrenciler ilgi alanlarını(spor faaliyetleri kapsamında) dönem başlarında danışmanlarına bilgi
verebilirler.

• Fakültemizi yeni kazanan öğrenciler için gerçekleştirilen ve Eğitim-Öğretim Yılı
başlangıçlarında Bölüm bazında yapılan Oryantasyon (Uyum) Programlarına katılmaları
önem arz etmektedir.
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Sınav Kuralları
 Sınav Giriş belgesi ve öğrenci kimliği ile birlikte pasaport, ehliyet vb. fotoğraflı 

resmi kimliklerle sınava girilmesi zorunludur.

 Sınava girişlerde alınan öğrenci belgelerinin fotoğraflı olması gerekmektedir.

 Sınav salonuna telefon, akıllı saat, kulaklık vb. teknolojik aletlerle girilmesi 
yasaktır.

 Sınav başladığından itibaren ilk 15 dakika sınav salonunun terk edilmesi 
yasaktır. Aksi takdirde sınavınız geçersiz sayılmaktadır.

 Sınav kağıdının alınması, sınav salonundan çıkarılması, soruların alınması veya 
çoğaltılması yasaktır.

 Gözetmenler sınav esnasında öğrencilerin yerini değiştirebilirler. 

 Sınav kurallarına uyulmaması durumunda tutanak tutularak, resmi işlemler 
başlatılır. 
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Devamsız Öğrencilerin Durumu

 Devamsız öğrenciler; Genel (Final) ve Bütünleme sınavlarına giremezler.

Bu öğrencilere F harf notu verilerek başarısız sayılırlar.

 SÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Madde 10 – (1):

«Öğrenci derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır. Teorik derslerin

%30’undan fazlasına devam etmeyen öğrenci dersin final sınavına giremez.»
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Sınavlar
Ara sınav: Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihte ve nerede 

yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce ilgili dekanlık veya müdürlüklerce tespit ve ilân 
edilir. Yıllık program uygulanan birimlerde ilgili kurul kararı ile tek ara sınav yapılabilir. 

Final sınavı: Bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yıl sonunda yapılır. Final sınavına, 
devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı olan derslerin uygulamalarından başarılı olan 
öğrenciler girebilir. 

Bütünleme sınavı: Bu sınava final sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği 
halde sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan ve DC notu dahil, daha düşük not alan öğrenciler 
girebilir. (Genel (final) sınavı sonunda CC ve üstü not alan öğrenciler, bütünlemeye katılamazlar.)

Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler veya mezuniyetleri için tek dersi ve stajı 
kalan öğrenciler dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde 
birimlerce açılacak tek ders sınavına girerler. Tek ders sınavına dersi hiç almamış olan veya 
devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmadan en az 
CC ise öğrenci başarılı sayılır. 
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Sınavlar
Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır.

Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ortak zorunlu yabancı dil dersi veya

yabancı dil hazırlık sınıfında okumak durumunda olan öğrenciler için ilgili dil dersinden yarıyıl başında

bir sınav açılır. Bu sınavdan başarılı öğrencilerle birlikte, aşağıdaki şartları sağlayan ve belgelendiren

öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılır.

1) ÖSYM tarafından tanınan ulusal veya uluslararası düzeydeki sınavlardan ilgili dilde en az 50 puan veya

dengi alan öğrenciler,

2) Türkiye'de eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya YÖK tarafından denkliği tanınan yabancı

üniversitelerde ilgili dilde hazırlık programında eğitim görüp başarılı olmuş veya muaf olmuş

öğrenciler.

Ek sınav: Azami öğrenim süreleri sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf

öğrencilerine final ve bütünleme sınavlarına girme hakkı bulunan başarısız oldukları bütün dersler için

verilen ek final ve bütünleme sınavlarıdır.
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Kayıt Silme ve Sildirme:
 Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretini ödememesi ve kayıt

yenilememesi sonucu Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının onayı ile veya aşağıdaki hallerde öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası
alınması,

b) Öğrenci tarafından yazılı olarak kayıtlı olduğu birim ile ilişiğinin kesilmesi
talebinde bulunulması,

c)   Selçuk Üniversitesi Azami Öğrenim Süresi Dolan Öğrenciler İçin Ek Sınav 
Hakkı Verilmesine İlişkin Yönergeye göre kayıt silinebilir. 
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Mezuniyet
 Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programda öngörülen

mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri
çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00
olması gerekir.

 Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavın son günüdür. Ancak, bu tarihe
kadar tek ders, staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi/tezi, arazi çalışması ve
benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler; tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu
çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Mezuniyetleri bir sonraki
akademik yarıyıla taşan öğrenciler ise, o yarıyılın da katkı payını veya ikinci öğretim
ücretini öderler. Ancak tek ders sınavında başarılı olan öğrenciden o yarıyılın harcı alınmaz.

 Alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri başarı ile geçen öğrenci mezun
olur, evrakları dosyasına eklenir.
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Mezuniyet İşlemleri

 İlişik kesme formu (Web sitesi veya öğrenci işlerinden alınabilir.)

 Doldurulan form Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Erol GÜNGÖR

kütüphanesine gidilerek gerekli imzalar alınır.

 Mezun olduğunuz bölümün öğrenci işlerine öğrenci kimliğinizin aslı ile

teslim edilir.

 Diploma defteri imzalanarak diplomayla beraber diğer belgeler teslim

alınır.
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ÖĞRENCİ İŞLERİ TELEFON REHBERİ
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SOSYAL MEDYA

Facebook Instagram
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Öğrenci Toplulukları
 Öğrencilerin, ilgi alanlarına göre zevk ve tercihlerine uygun yüzden fazla öğrenci topluluğu faaliyet 

göstermektedir.

 İletişim: 0 332 223 30 66

 E-mail: topluluklar@selcuk.edu.tr

 Adres: Adres : Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi - KONYA


