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Öğrencilerin dersten çekilme başvuruları OGUBS e taşındı. 

Dersten çekilme adımları; 

I. Öğrenci başvuru: Öğrenci OGUBS Öğrenci modülünden çekilmek istediği dersi seçer 

II. Danışman onay: Danışman ders devam durumlarını inceleyip uygun ise onaylar (Bu 

dönem için bu adım uygulanmayacaktır.) 

III. YKK onay: Yüksek okul/Fakülte yönetim kurul kararı ile uygun görülen dersten çekilme 

talebi onaylanır. 

Bu yarıyıl için II. danışman onayı kaldırıldı. Doğrudan III yönetim kurul kararı ile uygulama 

yapılacaktır. Yani sadece I. Ve III adım uygulanacaktır. İzleyen dönemlerde sadece dersten çekilme 

adımlarından I ve II yeterli olacaktır. 

Aşağıda belirtilen Dersten çekilme esaslarında madde 2, madde 3, madde 4 ve madde 5 teki şartlar 

OGUBS tarafından kontrol edilmekte ve gerek öğrenci sayfasında gerekse yönetim kurulu karar girme 

sayfasında dersten çekilme başvurusuna engel olunmaktadır. 

Ancak Madde 4 te verilen şartlardan; dersin seçmeli/zorunlu olduğu bilgisi için, ders tanımında 

Dersten Çekilme tanımı getirilmiştir. Buna göre birimler öğrencinin dersten çekilme 

başvurusu yapamayacağı dersleri OGUBS Akademik modülü (Akaogubs web) Bölüm tanımları/ders 

bilgisi /Ders Detay sayfasında düzenlemiş olmalıdır. Ayrıca bazı birimlerde Staj ve Bitirme dersleri de 

Ders bilgisi Detay altında ders türünde düzenlenmiş olmalıdır. Bu işlemler sadece 1 kez yapılacaktır. 

İzleyen dönemlerde aynı düzenlemeler kullanılmaya devam edecektir. 

Bu nedenle Ders bilgisi/Detay altındaki; Dersten çekilme, Ders Türü (staj, Bitirme, normal ders) ve 

Bütünleme Var bilgileri birimler tarafından bir kez düzenlenmelidir. Bu işlemin yetkisi Birim 

Yöneticilerine verilmiştir. 

Öğrencinin dersten çekilme talebinin bu yarıyıl için yönetim kuruluna verilme nedeni de; bir kez 

birimlerin yaptıkları işlemlerin benzer/uygun olduğunu gözlemlemek içindir. İzleyen yarıyıllarda 

sadece dersten çekilme adımlarından I ve II yeterli olacaktır. 

Birim yöneticilerine verilen ders detay altında ; Dersten çekilme, Ders Türü (staj, Bitirme, normal 

ders) ve Bütünleme Var seçenekleri düzenleme yetkileri bu yarıyıl düzenleme süreçleri 

tamamlandıktan sonra kaldırılacaktır. Birim yöneticisinin veri girişini yapamayacak olması 

durumunda, istenilen sicil nolu personele bu yetki geçici olarak açılabilir. 

Not: Bu yarıyıl Bazı yüksek okul ve fakültelerde bütünleme sınavı olacağı için bütünleme sınavı 

uygulanmayacak dersler içinde yarıyıl sonuna kadar bütünleme var seçeneği düzenlenmiş olmalıdır.  

Dersten Çekilme Esasları 

1. Öğrenci, ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerden devamsızlık hakkı süresini geçmemiş olmak kaydı 

ile akademik takvimde belirtilen tarihlerde danışmanının uygun görüşü ve onayı ile çekilebilir. 

2. Öğrenciler, öğrenim hayatları boyunca ön lisans programlarında en fazla 2(iki) ve lisans 

programlarında ise en fazla 4 (dört) dersten çekilme hakkına sahiptir. 

3. Çift anadal öğrencileri, devam etmekte oldukları ikinci dalda, anadal programı ile aynı sayıda dersten 

çekilme hakkına sahiptirler. 



4. Öğrenciler dersten çekilme hakkını sadece zorunlu dersler için kullanabilir. Seçmeli, kredisiz, proje, 

uygulama ve bitirme projesi gibi derslerden çekilme işlemi yapılamaz. 

5. Öğrenciler devam etmekte oldukları programın ilk iki yarıyılındaki derslerden, tekrarladıkları 

derslerden, not yükseltmek amacıyla ikinci kez aldıkları derslerden ve daha önce çekilme hakkı 

kullandıkları derslerden çekilemez. 

6. Öğrenci, dersten çekilme işlemi yapılan dersi takip eden, dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrar almak 

zorundadır. 

7.Çekilme İşlemi yapılan dersler ilgili yarıyıl not çizelgesinde DÇ (Dersten Çekildi) harf notu ile 

gösterilir ve bu not ortalamaya katılmaz. 


