
          Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar Hakkında Bilgilendirme  

 

Akademik takvim 

Üniversitenin tüm birimleri tarafından uygulanacak akademik takvim Senato tarafından kararlaĢtırılır. 

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 oluĢur. Bu süreye bütünleme sınavları ve mezuniyet için tanınan ek 

sınav haklarına iliĢkin süreler dahil değildir.  Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin baĢlama 

ve bitiĢ tarihleri, Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile duyurulur. Ara sınav haftasında 

ders yapılmaz.  

 

Eğitim-öğretim süresi 

Önlisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami 

süreler; iki yıllık önlisans programları için dört yıldır. Kayıtlı oldukları programı öngörülen süreler 

içerisinde baĢarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi 

hükümlerine göre katkı veya öğrenim ücretlerini ödemek koĢulu ile öğrenimlerine devam etmek için 

kayıtlarını yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılım ile tez hazırlama hariç öğrencilere 

tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. 

 

Kayıt ve Kayıt yenileme 
 
Öğrenciler her yarıyıl/yıl akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek 

zorundadır. Öğrencinin kayıt yenileyebilmesi için, öğrenim katkı payını ödemiĢ olması ve Senato 

tarafından belirlenen esaslara uygun olarak ders kaydını yaptırması gerekir. Bunlardan birini yerine 

getirmemiĢ öğrencinin, kaydı yenilenmez. 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. 

 Üniversitenin birinci yarıyılına ilk kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıt işlemleri doğrudan 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır. 

 Giresun üniversitesi önlisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği  hükümlerine göre 

belirlenen ve belgelendirilmiĢ bir mazereti olmadan kaydını zamanında yenilemeyen öğrencinin o 

yarıyılı/yılı öğrenim süresinden sayılır. 

 

Katkı payı 

Öğrencilerin, her öğretim yılında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili mevzuat 

hükümleriyle belirlenen öğrenci katkı payını ödemeleri gerekir. Öğrenci katkı payını ödemeyen 

öğrencilerin kayıt ve kayıt yenileme iĢlemi yapılmaz ve bu öğrenciler hakkında ilgili mevzuat 

hükümleri uygulanır. Öğrencinin katkı payını ödemediği veya kaydını yenilemediği 

yarıyıllar/yıllar öğrenim süresine sayılır. 

 

 

Dersler 

 Dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçimlik dersler, önkoĢullu dersler ve önkoĢul dersleri 

olarak gruplandırılır. Bunlardan; 



 

 

 Zorunlu dersler; öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu derslerdir. 

 Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer 

alan; Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi, Türk Dili ile Yabancı Dil dersleri haftalık iki ders saati olacak 

Ģekilde, tercihen ilk dört yarıyıl içinde planlanan derslerdir. 

Seçimlik dersler; öğrencinin kaydolduğu programda yer alan, öğrencinin seçimine bağlı derslerdir. 

Bu dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür veya farklı 

ilgi alanlarından dersler de olabilir. 

Önkoşullu ders: Öğrencinin kayıt yaptıracağı ders; bir veya daha çok önkoĢul dersinin baĢarı ve/veya 

alınma durumlarına bağlı ise bu ders önkoĢullu bir derstir. 

 

Derslerin kredi değeri ve saati 

Her dersin AKTS kredisi öğretim programında belirtilir. AKTS kredisinin hesaplanmasında teorik ders 

saati, uygulama ve/veya laboratuar ders saati, öğrencilerin ilgili ders için yapmaları gereken ön 

hazırlık, ödev, araĢtırma, sunum hazırlama, sınava hazırlık, sınav ve benzeri çalıĢmalara iliĢkin süreler 

göz önünde bulundurulur. Tüm diploma programlarında, öğrencilere verilecek derslerin AKTS 

kredisi toplamı her bir yarıyıl için otuzdur. Yıllık program uygulanan birimlerde yıllık AKTS kredisi 

toplamı altmıĢdır 

 

Derslere devam 

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 etmiĢ olması gerekir. Yabancı dil ve Türkçe hazırlık 

programlarında en az %85 devam Ģartı aranır. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı 

tarafından izlenir.  Ders ve uygulamaların baĢarısızlık nedeniyle tekrarı halinde, devam Ģartının aranıp 

aranmayacağı ilgili kurulca belirlenir. 

 

Sınav esasları ve düzeni 

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

Sınav tarihleri ilan edildikten sonra, ancak ilgili yönetim kurulu kararı ile değiĢtirilebilir. 

 Sınavların düzeni ilgili birimlerce sağlanır. Sınava giren öğrencilerin, idarece veya ilgili yönetim 

kurulu tarafından belirlenen kurallara uymaları gerekir. 

 Sınavlar, ilgili yönetim kurulunca belirlenecek esaslara göre yapılır. Öğrencilerin sınavlara sınav 

programında gösterilen zaman ve yerde girmeleri, öğrenci kimlik belgelerini yanlarında 

bulundurmaları gerekir. 

 

Sınavlarda mazeret hali 

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 çakıĢan öğrencilere, ilgili birime bir dilekçeyle baĢvurmaları halinde, 

giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. 

 

 

 



 

Sınav sonuçlarına itiraz 

 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 

 

Başarı durumu 

BaĢarı notu; yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notlarından hesaplanır.Bir dersten 

veya uygulamadan değerlendirmeye alınmak için öğrencinin yarıyıl/yıl sonu sınav notu ve varsa 

bütünleme notunun 100 puan üzerinden önlisans programlarında en az 50 olması gerekir. Bu puanın 

altında kalan öğrenciler doğrudan baĢarısız sayılır. 

Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. 100 puan üzerinden verilen notun harfli nota 

dönüĢtürülmesinde; ara sınav, yarıyıl içi çalıĢmalar ve yarıyıl sonu sınavının ağırlıkları dikkate alınır 

ve öğretim elemanı tarafından Giresun üniversitesi önlisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav 

yönetmeliğinde belirlenen not aralıklarına göre harf notu verilir. önlisans programlarında bir dersten 

AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi baĢarmıĢ sayılırlar. Bir dersten 

DC, DD, FD ve FF harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten baĢarısız sayılırlar.  

Bölüm baĢkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce kabul edilen mazereti nedeniyle yarıyıl sonu 

sınavına giremeyen öğrencilerin, yarıyıl sonu mazeret sınavından aldıkları notlar yarıyıl sonu sınav 

notu yerine geçer. Bu öğrencilerin harf notları ayrıca Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığına gönderilir. 

 

Ders tekrarı 

Bir dersten baĢarısız 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 danıĢmanın onayı ile tekrarlayabilir.  Tekrar edilen 

derslerde, alınan en son not geçerlidir ve genel ağırlıklı not ortalaması hesabında bu son not kullanılır. 

 

Bütünleme sınavı 

Öğrenciler baĢarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavına 

girebilmek için; sınavların yapılacağı eğitim-öğretim yılında ilgili derslere yazılım yapmak ve bu 

derslerin yarıyıl sonu sınavına girme Ģartlarını yerine getirmiĢ olmak zorunludur. Bütünleme 

sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez. 

 Bütünleme sınavına CC notunun altında harf notu bulunan derslerden girilebilir. Bütünleme sınavında 

100 üzerinden önlisans programlarında en az 50, almak zorunludur. Bütünleme sınavında alınan not, o 

dersin yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. Ara sınav ve varsa yarıyıl içi çalıĢmaların ağırlıkları dikkate 

alınarak harfli not verilir. Bütünleme sınavları, her yarıyılın sonunda ve mezuniyet sınavlarından önce 

yapılır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır. 

 

Mezuniyet sınavı 

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. 

ğrencilerin mezuniyet sınavına girebilmeleri için; ilgili derse, dersin açıldığı son yarıyılda/yılda yazılım 

yapmış olmaları ve yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları gerekir. Sınavlar, 

bütünleme sınavından sonra ve en geç bir hafta içerisinde yapılır. 

Mezuniyet sınavından 100 üzerinden önlisans programlarında en az 50 puan almak zorunludur. 

Sınavda alınan not, doğrudan harf notuna dönüĢtürülür. 



Sınavlarda kopya  

Yükseköğretim kurumları öğrenci disiplin yönetmeliğinin yedinci maddesinde Yükseköğretim 

kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları 

düzenlenmiĢtir.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 nitelendirilmiĢtir. 

 

Aynı yönetmeliğin sekizinci maddesinde Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma 

cezasını gerektiren disiplin suçları düzenlenmiştir.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. 

 

 

Eğitim-öğretime iliĢkin esaslar hakkında bilgilendirme formu Giresun üniversitesi önlisans ve lisans 

eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği  ve Yükseköğretim kurumları öğrenci disiplin 

yönetmeliğinin hükümleri temel alınarak. Bilgilendirme formunun öğrenci ve danıĢman 

öğretim elemanı tarafından birlikte imzalanarak bir nüshası öğrencide bir nüshasıda 

danıĢmanda öğretim elemanında kalmak üzere  hazırlanmıĢtır. 

 

 

 

ÖĞRENCĠ                                                                                    DANIġMAN  

 


