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Öğrenci Bilgii Sistemi (SIS) Uygulaması’nın 3.0
3.0 versiyonuna yükseltilmesiyle birlikte Atılım
Üniversitesi’nin Öğrencileri ile Akademik ve İdari mensuplarının hizmetine sunulacak olan yenilikler
ve düzeltmeler aşağıda açıklanmıştır;

1. Yabancı Öğrenciler İçin İngilizce Eğitimi Otomasyonu: Atılım Üniversitesi
Lisans / Ön Lisans veya Enstitü Programları’na henüz kaydını yaptıramayan,
yaptıramay
ancak kayıt
işlemleri gerçekleşinceye kadar İngilizce dil becerilerini geliştirmek isteyen öğrencilerin eğitim
formatı İngilizce Hazırlık Okulu ve Sürekli Eğitim Merkezi tarafından takip edilen formatlardan
farklı olduğu için, bu durumda olan öğrencilerin
öğrencile eğitim fonksiyonları analiz edilerek
modellenmiş, SIS’e ek olarak yeni bir ana modül tasarlanmış,
tasarlanmış, yazılım uygulaması
uygulamas haline
getirilmiş
lmiş ve testleri yapılarak SIS 3.0’a
3
entegre edilmiştir.
2. Fen Bilimleri & Sosyal Bilimler Enstitü’lerinin Ders Kayıt

Fonksiyonlarının
yonlarının Yeniden Düzenlenmesi: Enstitü’lerde Özel Öğrenci satüsünde
olan ve bursluluk durumları henüz kesinleşmemiş olan öğrenciler için ileri vadeli öğrenim
ücreti borç tahakkuku ile kesin ders kaydı yapabilme fonksiyonları ile ders başına
ücretlendirme fonksiyonları analiz edilerek modellenmiş, yazılım uygulaması
uygulamas haline getirilmiş
ve testleri yapılarak SIS 3.0’a
3
entegre edilmiştir.
3. Kurum-İçi
İçi & Dışı Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş Öğrencilerinin İntibak

ve Muafiyet Fonksiyonlarının
Fonksiyonlarının Yeniden Düzenlenmesi: Kurum-içi veya
kurum-dışı
dışı yatay geçiş öğrencilerinin geldikleri Programda aldıkları dersler
dersle arasından,
Fakülte/Bölüm Yönetim Kurulu kararları ile muaf tutuldukları derslerinin,
derslerinin, geçiş yaptıkları
Programa, Programın başındaki bir “Muafiyet
“Muafiyet Dönemi” içinde intibak ettirilmesini sağlayan ve
öğrencilerin gene Fakülte/Bölüm Yönetim Kurulu kararları ile belirlenen bir “İntibak Dönem
Numarası” başlangıç alınarak yeni Programlarına başlamalarını sağlayan fonksiyonlar analiz
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edilerek modellenmiş, yazılım uygulaması
uygulamas haline getirilmiş
lmiş ve testleri yapılarak SIS 3.0’a
3
entegre edilmiştir.
Benzer biçimde, dikey geçiş öğrencilerinin muaf tutuldukları derslerinin, geçiş yaptıkları
Programın sonundaki bir “Muafiyet Dönemi”’ne eklenmesini sağlayan ve öğrencilerin
öğ
Fakülte/Bölüm Yönetim Kurulu kararları ile belirlenen bir “İntibak Dönem Numarası”
başlangıç alınarak yeni Programlarına başlamalarını sağlayan fonksiyonlar analiz edilerek
modellenmiş, yazılım uygulaması haline getirilmiş ve testleri yapılarak SIS 3.0’a entegre
edilmiştir. Kurum-içi,
içi, kurum-dışı
kurum dışı yatay geçiş ve dikey geçiş öğrencilerinin resmi transcript
belgeleri buna göre yeniden tasarlanmıştır.
4. Öğrenci Ders Kayıtlarının, İlgili Yasa, Yönetmelik ve Yönerge

Maddelerine Uygunluğunun Elektronik Olarak
Olarak Kontrolü: SIS 3.0, Lisans
ve Ön Lisans öğrencileri için Yasa, Yönetmelik
önetmelik ve Yönergelerde belirlenmiş olan kayıt
kayı
kurallarını, aşağıda açıklandığı şekilde öğrencilerin ders kayıtları sırasinda
rasinda elektronik
kontroller olarak uygulayacaktır;
uygulayacak

Öğrencinin Ağırlıklı Genel
enel Not Ortalaması değeri 2.00 – 4.00 arasında ise;
•

Daha önce FF, FD, NA, W ve U notu alınmış olan derslerin (eğer söz konusu dönemde açılmışlarsa) alınması
zorunludur. Atılım Ünv. Öğrenci Kayıt, Kabul Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim
Eğitim Öğretim Ve Sınav
Yönetmeliği, MADDE 22-(1)
22
(Değişik:RG-6/1/2013-28520), MADDE 22--(2)

•

Bulunduğu dönemin müfredat derslerinin dönem ders yüküne ek olarak, EN FAZLA 10 kredi değerinde VE
EN FAZLA 3 adet YENİ veya tekrar edilen ders alınabilir (birinci sınıfın birinci ve ikinci dönemlerinde ders
artırılamaz). MADDE 13-(1)
(1)

•

Not yükseltme amacıyla, daha önce DD ve üstü not alınmış olan dersler yeniden alınabilir. Bu dersler dönem
ders ve dönem kredi yükü limitasyonlarına
limitasyonlarına tabi olmak üzere hesaplamaya dahil edilir. MADDE 22-(3)
(Değişik:RG-28/12/2014
28/12/2014-29219)

•

İstendiği kadar ders azaltılabilir (birinci sınıfın birinci ve ikinci dönemleri dahil olmak üzere). MADDE 13-(1)

Öğrencinin Ağırlıklı Genel
enel Not Ortalaması değeri 1.70 – 1.99 arasında ise;
•

Daha önce FF, FD, NA, W ve U notu alınmış olan derslerin (eğer söz konusu dönemde açılmışlarsa) alınması
zorunludur. MADDE 22-(1)
(1) (Değişik:RG-6/1/2013-28520), MADDE 22-(2
(2)

•

En fazla dönem
önem kredi yükü kadar kredi toplamı olan
ola ders alınabilir. MADDE 13-(1)
(1).

•

Not yükseltme amacıyla, daha önce DD ve üstü not alınmış olan dersler yeniden alınabilir. Bu dersler dönem
ders ve dönem kredi yükü limitasyonlarına tabi olmak üzere hesaplamaya dahil edilir. MADDE 22-(3)
(Değişik:RG-28/12/2014
28/12/2014-29219)
İstendiği kadar ders azaltılabilir (birinci sınıfın birinci ve ikinci dönemleri dahil olmak üzere). MADDE 13-(1)
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Öğrencinin Ağırlıklı Genel
enel Not Ortalaması değeri 0.00 – 1.69 arasında ise;
•

Daha önce FF, FD, NA, W ve U notu alınmış olan derslerin (eğer söz konusu dönemde açılmışlarsa) alınması
zorunludur. MADDE 21-(2)
(2) (Değişik:RG-28/12/2014-29219)

•

Bulunduğu dönemin dönem kredi yükü ile sınırlı olmak üzere, bulunduğu dönemin müfredat derslerine
derslerin ek
olarak EN FAZLA 10 kredi değerinde VE EN FAZLA 3 adet YENİ ders alınabilir MADDE 21-(2)
21
(Değişik:RG-28/12/2014
28/12/2014-29219) (bu kuralın istisnası, birinci sınıfın ikinci dönemidir; bu döneme ilk defa
ders kaydı yapılırken alınacak olan YENİ dersler için 10 kredi limitasyonu uygulanmaz; dönem tekrar edilirse
istisna ortadan kalkar MADDE 21-(3)).
21

•

Not yükseltme amacıyla, daha önce DD ve üstü not alınmış olan dersler yeniden alınabilir. Bu dersler dönem
ders ve dönem kredi yükü limitasyonlarına tabi olmak üzere hesaplamaya dahil edilir. MADDE 22-(3)
(Değişik:RG-28/12/2014
28/12/2014-29219)
İstendiği kadar ders azaltılabilir (birinci sınıfın birinci ve ikinci dönemleri dahil olmak üzere). MADDE 13-(1)

Öğrenci Kayıt, Kabul Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim
Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’nin,
Yönetmeli
MADDE
22-(1) (Değişik:RG-6/1/2013
6/1/2013-28520) ve MADDE 21-(2) (Değişik:RG-28/12/2014
28/12/2014-29219)
maddelerine göre, daha
aha önce FF, FD, NA, W ve U notu alınmış olan derslerin,
derslerin eğer söz
konusu dönemde açılmışlarsa
ışlarsa alınması zorunlu olduğu için, bu durumdaki bir öğrencinin ders
kaydının, dersin kontenjanı ile sınırlandırılmaksızın yapılmasını sağlayan fonksiyonlar analiz
edilerek modellenmiş, yazılım uygulaması
uygulamas haline getirilmiş
lmiş ve testleri yapılarak SIS 3.0’a
3
entegre edilmiştir.
Öğrenci
renci Kayıt, Kabul Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim
Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’nin,
Yönetmeliği
MADDE
18-(1) maddesine göre, I (incomplete) harf notu verilmiş olan derslerin, ilgili notun verildiği
tarihten 15 gün sonra FF harf notuna dönüştürülmesi için gerekli uyarıları veren fonksiyonlar
analiz edilerek modellenmiş, yazılım uygulaması haline getirilmiş
lmiş ve testleri yapılarak SIS
3.0’a entegre edilmiştir.
5. Öğrenci Sınıf Geçme Fonksiyonlarının Yeniden Düzenlenmesi: Öğrenci
Kayıt, Kabul Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim
Eğitim
Ve Sınav Yönetmeliği’nin
’nin, MADDE 9-(5)
(Ek:RG-28/12/2014-29219)
29219) maddesine göre, tamamlanan
amamlanan her Akademik Dönem sonrasında
öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) değerlerinin hesaplanması ve AGNO değeri
1.70 ve daha fazla olan öğrencilerin numerik olarak
olarak bir üst döneme geçirilmesi (birinci sınıfın
birinci dönemini okuyan öğrenciler,
ö
1.70 AGNO değerini yakalayamasa
alar bile, her koşulda
bir üst döneme geçerler) sürecine dair fonksiyonlar analiz edilerek modellenmiş, yazılım
uygulaması haline getirilmiş
lmiş ve testleri yapılarak SIS 3.0’a
3.0’a entegre edilmiştir.
edilmiştir
Buna göre her Akademik Dönem sonrasında öğrenciler, AGNO değerlerinin 1.70’in üstünde
olup olmadığı kriteri dikkate alınarak dönem atlamış veya dönem tekrarına düşmüş olurlar.
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Sınıf atlama süreci, dönem atlama sürecinin uzantısıdır; yani her çift numaralı dönemin
sonunda başarılı olan (AGNO değeri 1.70’in üstünde olan) öğrenciler, dönem atlamakla
beraber sınıf atlamış da olurlar.
6. Öğrencilerin
lerin Mezuniyet Koşullarına Uygunluğunun Elektronik Olarak

Kontrolü: Atılım Üniversitesi Lisans / Ön Lisans Okulları'na kayıtlı öğrencilerin, bağlı
bulundukları Program'da mezuniyet durumuna erişip erişmedikleri, SIS 3.0 tarafından insan
hatasina acik olmayan, %100 guvenilir bir mezunlar listesi oluştuulması fonksiyonu
aracılığıyla kontrol edilecektir.
edilecektir
DİKKAT: SIS 3.0 tarafından hatasiz bir mezunlar listesi oluşturulabilmesi, ilgili

Programın, müfredat, muafiyet dersleri, intibak donemleri, vb. gibi sistemde
tanimli referans verilerinin doğru olması koşuluna bağlıdır. Bir Program için bu
referans veriler SIS 3.0 içinde doğru ve tam olmaktan ne kadar uzaklaşırsa, SIS
3.0 tarafından üretilen mezunlar listesinin güvenilirlik seviyesi o oranda düşer.
düşe
SIS 3.0 içindeki referans verilerin doğruluğunun kontrol edilebilmesi ve
yanlışlıklar varsa düzeltilebilmesi için “Mezuniyet Simülasyon” fonksiyonu
eklenmiştir. Buna göre, bağlı bulunduğu Programın en son döneminde bulunan
öğrenciler potansiyel olarak “mezuniyet potasına girmiş” gibi kabul edilir ve bu
öğrenciler baz alınarak bir mezun adayı öğrenci listesi üretilir.
üretilir. Eğer, SIS 3.0
dışındaki kaynaklar sayesinde mezun olacağı bilindiği halde bu listede mezun
olamayacak durumda olarak gösterilen öğrenciler varsa, referans verilerin
düzeltilmesi gerektiği anlaşılabilir.
anlaşılabilir
SIS 3.0 tarafından öğrencilerin mezuniyet durumu aşağıdaki kriterler
ler kontrol edilerek
belirlenir; bir öğrencinin
ğrencinin mezun kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartların
şartlar tamamının
sağlanması gerekir;
i.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması:
Ortalaması Öğrencinin AGNO değeri, mezuniyet için gereken
değere eşit veya büyük olmalıdır.
olmalıdır

ii.

Başarılı
rılı Olunan Toplam Ders Kredisi:
Kredisi Öğrencinin ortalama hesabına katılan ders
kredilerinin toplamı ve 'NI' notu hariç ortalama hesabına katılmayan ders kredilerinin
toplamı, Program Müfredatında yer alan bütün derslerin kredilerinin toplamına eşit
olmalıdır.
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iii.

Başarılı Olunan Toplam AKTS:
AKTS Öğrencinin başarılı olduğu derslerin toplam AKTS
değeri, Program Müfredatındaki bütün derslerin AKTS değerlerinin toplamına eşit
olmalıdır.

iv.

Başarılı
arılı Olunan Toplam Ders Sayısı:
Sayısı Öğrencinin başarılı olduğu zorunlu ve
seçmeli ders sayılarının toplamı, Program Müfredatında yer alan toplam ders sayısına
eşit olmalıdır.

v.

Başarısız
rısız Olunan Toplam Ders Sayısı:
Sayısı Öğrencinin başarısız ders sayısı sıfır
olmalıdır.

vi.

Staj: Öğrencinin başarılı olduğu staj dersi sayısının toplamı, Program Müfredatında
Müfr
yer alan toplam staj ders sayısına eşit olmalıdır.

vii.

Sonçlandırılmamış
landırılmamış Not Veya "I" Notu:
Notu Öğrencinin sonuçlandırılmamış not ve I
Harf notu ile notlandırılmış ders sayısı sıfır olmalıdır.

7. Öğrenci Kayıt Sildirme Fonksiyonlarının Yeniden Düzenlenmesi: Atılım
Üniversitesi öğrencilerinin kendi isteği ile kayıt sildirerek ayrılma sürecine dair fonksiyonlar
analiz edilerek modellenmiş, yazılım uygulaması haline getirilmiş
lmiş ve testleri yapılarak SIS
3.0’a entegre edilmiştir.
Buna göre, aşağıda gösterilen tüm kategoriler altında Atılım Üniversitesi’nin öğrencisi olma
durumundan başka bir duruma geçen öğrenci verileri SIS 3.0 tarafından doğru, tam ve
güncel olarak takip edilir hale gelmiştir;
i.

Hazırlıkta başarısız oldu

ii.

Üniversite dışı yatay
atay geçiş ile farklı Programa gitti

iii.

Üniversite dışı yatay geçiş ile aynı Programa gitti

iv.

Üniversite içi yatay geçiş ile farklı Programa gitti

v.

Yurt Dışı yatay geçiş
eçiş ile farklı Programa gitti

vi.

Eğitim Ücretini
ni yatırmadığı için bekleme durumuna girdi

vii.

Mezun oldu

viii.

Kaydı iptal edildi

ix.

Fakülte Yönetim Kurulu
K
kararı ile kaydı silindi

x.

Kayıt yenilememe sebebiyle kaydı silindi

xi.

Kendi İsteği ile Kaydı Silindi
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