
 

İktisat Bölümü’ne başlayan öğrenciler tarafından sıkça sorulan sorular (SSS):  

1. Bu dönem bölüme başlayacak olan bir öğrenciyim. Neler yapmam gerekli?  

Öncelikle, bölüme hoşgeldiniz! İlk iş olarak bölümümüzün web sayfasını inceleyin. Üniversitemizde 
sırasıyla Güz, Bahar ve Yaz olmak üzere üç dönem eğitim yapılmaktadır. Bölümümüzün web sayfasında 
lisans müfredatını (4 sene boyunca hangi dönemde hangi dersleri almanız gerektiğini) görebilirsiniz.  

Buna ek olarak, lisans yönetmeliğimizi mutlaka okumalısınız. Bu metin lisans programı sırasında 
uymanız gereken kuralları ve haklarınızı açıklamaktadır. Yönetmeliğe Öğrenci İşleri sayfasında Mevzuat 
linkinden ulaşabilirsiniz (TOBB-ETÜ Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği). Yönetmelikte sizi 
yakından ilgilendiren pek çok bilgi var. Örneğin:  

- sınıf tanımı (hangi şartlarda 1 sınıftan 2. sınıfa geçmiş olursunuz?),  

- dersten vazgeçme (V notu alma),  

- ders tekrarı,  

- dönemlik kredi yükleri,  

- üniversiteden izin alma.  

Ayrıca, okulun web sayfasında akademik takvimi görebilirsiniz. Derslerin hangi tarihte başlayıp 
bittiğini, ekle-sil gününü (eğer gerekirse ders kaydında değişiklik yapmanıza izin verilen gün), dersten 
vazgeçme gününü, dönem sonu sınavlarının ne zaman yapılacağını ve bunun gibi bilgileri akademik 
takvimde bulabilirsiniz.  

 

2. Ders kaydımı nasıl yaparım?  

Öğrenciler ders kayıtlarını kendileri Öğrenci İşleri sayfasından kullanıcı adı ve şifre ile kayıt sayfasına 
girip internet üzerinden yapıyorlar.  

Alacağınız dersleri kayıt sayfasında kayıt süresi içinde ekleyip kayıt onayı vermeniz gerekiyor. Kayıt 
süresini kaçırırsanız geç kayıt ücreti ödemek zorunda kalırsınız. Üniversitenin kayıtlarla ilgili 
duyurularını ve kayıt tarihlerini takip etmeniz ve ders kayıt süresini kaçırmamanız çok önemlidir.  

 

3. Akademik danışmanın görevi nedir? Danışmanımı görmem gerekli mi?  

Her birinizin bölümde bir akademik danışmanı var. Normal durumda ders kaydı için danışmanlarınızı 
görmenize gerek yoktur. Diğer yandan danışmanlar sizi akademik konularda yönlendirebilirler. 
Örneğin, kariyer planlarınız doğrultusunda alabileceğiniz dersler hakkında sizi bilgilendirebilir. İlgi 
alanınıza göre sizi bir yandal veya çift anadal programına yönlendirebilirler. Yüksek lisans veya doktora 
yapma konusunda yine danışmanlarınızla konuşabilirsiniz.  



Ancak danışmanların kayıt sisteminin teknik detayları veya okul ücreti ödemeleri gibi konularda 
bilgileri yoktur. Kayıt sistemine girememe, kayıt sisteminde bir işlemi yapamama, internete 
bağlanamama, okul ücretinin ödenmesi gibi konularda danışmanlar yardımcı olamazlar. Bu konularda 
Öğrenci İşleri ve Bilgi İşlem birimimiz bilgilidir.  

 

4. Bahar dönemi başında hazırlıktan bölüme geçeceğim. Hangi dersleri alırım? Bir dönem önce (Güz 
dönemi başında) bölüme başlayan arkadaşlarıma yetişip onlarla birlikte mezun olabilir miyim?  

Bölüme akademik yılın başında başlayan öğrencilere “düzenli”, ortasında başlayan öğrencilere ise 
“düzensiz” öğrenci diyoruz. (İngilizcede “regular” ve “irregular” kelimelerine karşılık geliyor.) 
Üniversitemizde her ders her dönem açılmamaktadır. Eğer bölüme Güz döneminden sonraki bir 
dönemde düzensiz öğrenci olarak başlarsanız, müfredata göre almanız gereken derslerden hangileri 
açık ise onları alabilirsiniz. Burada öncelikle bağlayıcı olarak tabir ettiğimiz, örneğin İKT 105 Ekonomiye 
Giriş, tarzındaki dersleri almanızda yarar var. Bu gruptaki öğrenciler bazı durumlarda, müfredattaki 
dönemlik ders yüküne ek olarak ders almaları ve aldıkları derslerden başarılı olmaları varsayımları 
altında, Güz döneminde bölüme başlamış olan arkadaşları ile birlikte mezun olabilmektedirler. Bazen 
ise kendilerinden bir sonraki düzenli öğrenci grubu ile birlikte mezun olmaktadırlar.  

 

5. Bir dönemde kaç kredilik ders almalıyım?  

Hangi dönemde hangi dersleri almanız beklendiğini lisans müfredatında görebilirsiniz. Bu derslerin 
toplam kredisi, o dönem kaç kredilik ders aldığınızı gösterir. Müfredata uymanız ve her dersi kendi 
döneminde almanız beklenir. Alabileceğiniz maksimum kredi ise online kayıt sayfasında 
belirtilmektedir. Bazı dersleirn önkoşulu (bu dersi almadan önce geçmeniz gereken dersler) 
bulunmaktadır. Önkoşul tablomuza bölüm sayfamızdaki Lisans Ders Müfredatı sekmesi altından 
ulaşabilirsiniz. 

Eğer daha önce alıp kaldığınız dersler varsa, onları tekrar alıp notunuzu yükseltmeniz gerekir. Böyle bir 
durumda yeni derslerinize ek olarak tekrar edeceğiniz dersleri de alırsınız ve kredi yükünüz artar. Ders 
yükü arttıkça öğrencilerin derslerde başarılı olmakta zorlandıklarını görüyoruz. Dolayısıyla, mecbur 
kalmadıkça, dönemlik toplam kredinizi müfredattaki kredinin üstüne çıkarmamanızda sizin için büyük 
fayda var. Alacağınız toplam kredi kayıt sisteminde belirtilen asgari kredi yükünden (12 kredi) az, azami 
kredi yükünden (22 kredi) fazla olamaz. 

 

6. Genel not ortalamam 2.00’ın altında. Bunun ne sakıncası var?  

Genel not ortalamanızın (GNO) her dönem sonunda en az 2.00 olması beklenir. Bu durumda “başarılı” 
statüde olursunuz. Genel not ortalamanız 2.00’ın altına düşerse “sınamalı”, 1.50’nin de altına düşerse 
“başarısız” statüde olursunuz. Bunlar arzu edilmeyen durumlar olduğu caydırıcı kurallarımız 
bulunmaktadır. Lisans yönetmeliğinde de göreceğiniz üzere, sınamalı ve başarısız öğrencilerin 
alabilecekleri yeni ders kredisi sınırlandırılmıştır. Bu da, programda ilerlemenin yavaşlaması anlamına 
gelir ve mezuniyetinizi geciktirebilir.  



Not ortalamanızı yüksek tutmanın pek çok avantajı var. Örneğin, yandal ve çiftanadal programlarına 
başvuru için belli bir not ortalaması isteniyor. (Ayrıntılı bilgi için Öğrenci İşleri sayfasında Mevzuat 
linkinden Çift Anadal Programı Yönergesi’ni ve Yandal Programı Yönergesi’ni okuyabilirsiniz.) Ortak 
Eğitim firmalarından bazıları öğrenci almak için not ortalaması şartı getirebiliyor. Yüksek lisans ve 
doktora programları öğrenci kabulünde genel not ortalamasını bir kriter olarak alıyor.  

 

7. Mezun olmak için müfredattaki tüm derslerden geçmem yeterli mi?  

Mezun olmanız için hem müfredattaki tüm derslerden geçmeniz, hem de genel not ortalamanızın en 
az 2.00 olması gerekir. DD ve DC notları, dersten geçtiğiniz anlamına gelse de not ortalamanızın 
düşmesine sebep olan notlardır. Bu nedenle, öğrencilerimizin derslerden sadece geçer not almayı 
değil, konuları iyi öğrenip mümkün olan en yüksek notu almayı hedeflemeleri gerekir. 

 

8. İkinci yabancı dil olarak hangi dili seçmeliyim?  

İktisat alanında hakim dilin İngilizce olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, İngilizce becerilerinizi 
geliştirmeye devam etmeniz şart. Mezunlarımızın hem Türkçe’yi hem de İngilizce’yi iyi kullanabilen 
iktisatçılar olmalarını arzu ediyoruz.  

İkinci yabanci dil tercihi, öğrencinin merakı ve ilgi alanına göre belirlenecektir. Bizim bölüm olarak 
tavsiye ettiğimiz bir ikinci yabancı dil yoktur. 

 

9. Derse devam mecburi mi?  

Evet, öğrenciler derslerin en az 70%’sine gelmek zorundalar. Bu koşulu sağlamayan öğrenciler dönem 
sonu sınavına giremiyor ve dersten U notu alıyorlar. Bunun yanında öğrenciler bir dersi daha önce 
almış ve devamsızlık dışı bir nedenle kalmışsa tekrar aldıklarında derse devam etmek zorunda değiller. 
Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derse devamı senkron (canlı yapılan) dersler için öğrenciler 
sisteme girdiğinde otomatik olarak kayıt altına alınıyor.   

 

10. Pandemi sürecinde dersler ne şekilde işleniyor?  

Geçtiğimiz günlerde Üniversite Rektörlüğü’nce atılan e-postada 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz 
Dönemi derslerinin 21 Eylül'den itibaren çevrimiçi olarak başlayacağı, akabinde pandeminin seyrine 
göre bir yol izleneceği belirtilmişti.  

Çevrimiçi derslerimizin büyük çoğunluğu Zoom video konferans yöntemi aracılığıyla hocalarınızla 
görüntülü olarak bir araya gelmeniz şeklinde yapılıyor. Bu programı indirmeli ve okul e-mail’iniz ile ona 
kayıt olmalısınız. Video konferans yöntemi ile yapılan dersler senkron (eş zamanlı) dersler olarak 
adlandırılıyor. Derslerin küçük bir bölümü ise asenkron olarak adlandırılan ders videolarının önceden 
kaydedilip öğrencilerle paylaşılması yöntemi ile yapılıyor. Diğer yandan asenkron derslerin öğretim 
üyeleriyle de onların ofis saatlerinde (yine çevrimiçi olarak) bir araya gelebiliyorsunuz. 



Uzaktan eğitim yaptığımız bu dönemde hocalarınız gerekli ders materyallerini uzak.etu.edu.tr adresine 
yüklüyorlar. Bu sitenin şifresi size Bilgi İşlem birimi tarafından gönderiliyor. Kayıt döneminde 
derslerinize kayıt olduktan sonra bu siteye girdiğinizde üzerinize kayıtlı dersleri görebilecek ve bu 
derslerle ilgili materyallere erişebileceksiniz. 

  

 


