
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar Hakkında Bilgilendirme 

 
Bir eğitim-öğretim yılı; güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluĢur.  

Her bir yarıyıl on dört hafta ders, bir hafta ara sınav haftası ve iki hafta da yarıyıl sonu sınav haftası 

olmak üzere on yedi haftadan oluşur.  
 
Öğrenciler her yarıyıl/yıl akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. 

Öğrencinin kayıt yenileyebilmesi için, öğrenim katkı payını ödemiĢ olmalıdır. Kayıt yenileme iĢlemi, öğrenci tarafından 

seçilen dersler öğrencinin danışmanı tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.
  
 Kayıt yenileme süresinde kaydını 

yenilemeyen öğrenciler,  akademik takvimde belirtilen ekle-sil haftasında kayıt yenileyebilirler. Bu sürede de kaydını 

yenilemeyen öğrencinin mazereti ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde geçen süre 

devamsızlıktan sayılmak Ģartıyla kaydı yenilenebilir. Bu süre, hiçbir koĢulda akademik takvimde belirtilen ara sınav 

haftasının sonunu geçemez.  Kaydını yenilemeyen öğrenciler ders alamazlar, sınavlara giremezler ve öğrencilik 

haklarından yararlanamazlar. 

Bir dersten veya uygulamadan yarıyıl/yıl sonu ve varsa bütünleme sınavlarına girebilmek için; öğrencinin 

teorik dersler ile teorik ve uygulamanın birlikte yapıldığı derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise en az 

%80’ine devam etmiş olması gerekir. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. 

 Ders ve uygulamaların başarısızlık nedeniyle tekrarı halinde, devam şartının aranıp aranmayacağı ilgili kurulca 

belirlenir. 

 Her yarıyıl/yıl açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav ve bir yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılır.  

Öğrencilerin sınavlara sınav programında gösterilen zaman ve yerde girmeleri, öğrenci kimlik belgelerini 

yanlarında bulundurmaları gerekir. 

Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara giremeyen öğrencilerin, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü 

içerisinde ilgili birime yazılı olarak bildirmeleri gerekir. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler, sınav 

hakkını ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen mazeret sınav döneminde kullanırlar. Yıl sonu sınavlarının mazereti 

bütünleme sınavında uygulanır, bütünleme sınavının mazereti yapılmaz. 

 Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, ilgili birime bir dilekçeyle başvurmaları halinde, 

giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. 

 Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren beĢ iĢ günü içinde ilgili birime dilekçe vererek itiraz edebilir. 

Ġtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine intikal ettirilmesinden itibaren en geç 

beĢ iĢ günü içinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirilir 

Bir dersten başarısız olan veya dersi alması gereken yarıyılda/yılda alamayan öğrenciler, bu dersi tekrar 

verildiği ilk yarıyılda/yılda almak zorundadır. Öğrenciler, genel ağırlıklı not ortalamasını yükseltmek için CC 

notu aldıkları derslerini danışmanın onayı ile tekrarlayabilir.  Tekrar edilen derslerde, alınan en son not geçerlidir 

ve genel ağırlıklı not ortalaması hesabında bu son not kullanılır. 

Mezuniyetlerine tek dersi kalan öğrencilere, ilgili dersin ait olduğu yarıyıla bakılmaksızın; yarıyıl sonu 

sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen zamanda yapılmak üzere, baĢarısız oldukları ders için mezuniyet sınavı 

yapılır. 

Yüksek öğretim öğrenci disiplin yönetmeliğinin yedinci maddesinin e fıkrasında Sınavlarda kopya çekmek 

veya çektirmek Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren bir eylem olarak 

nitelendirilmiştir. 

Sekizinci maddenin d fıkrasında  Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan 

çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine baĢkasını sınava sokmak veya baĢkasının yerine sınava girmek, Yükseköğretim 

kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren bir eylem olarak nitelendirilmiĢtir. 

Bilgilendirme formunun öğrenci ve danışman öğretim elemanı tarafından birlikte imzalanarak bir nüshası 

öğrencide bir nüshasıda danışmanda öğretim elemanında kalmak üzere  hazırlanmıştır. 
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