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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Galatasaray Üniversitesinden:
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fa-

kültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde

yürütülen kayıt, danışmanlık, geçişler, çift anadal, yandal, değişim programları, eğitim-öğretim,
sınavlar, başarı değerlendirme sistemi, kayıt silme ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Ka-
nununun Ek 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci

iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine trans-
ferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Bölüm: Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde amaç, kapsam
ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim
dallarından oluşan öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimlerinden her birini,
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c) Danışman: Öğrenci danışmanı olarak görevlendirilen kadrolu öğretim üyesini, öğ-
retim görevlisini ve doktor araştırma görevlisini,

ç) Dekanlık: Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığını,
d) Diploma eki: Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya

hak kazanan öğrencilere, uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edindikleri nitelik-
lerin akademik ve mesleki tanınırlığını sağlamak amacıyla Üniversite tarafından diplomalarına
ek olarak verilen, ancak diplomanın yerini almayan belgeyi,

e) Fakülte: Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesini,
f) Fakülte Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kurulunu,
g) Fakülte Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim

Kurulunu,
ğ) Fakülte Sekreterliği: Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sekreterliğini,
h) Hazırlık Sınıfı: Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki yükseköğretime hazırlık sı-

nıflarını,
ı) Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol: Bakanlar Kurulunun 4/5/1992 tarihli ve

92/2991 sayılı kararıyla onaylanan, Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumuna ilişkin olarak
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma ve Ba-
kanlar Kurulunun 24/10/1995 tarihli ve 95/7434 sayılı kararıyla onaylanan, Türkiye Cumhu-
riyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Galatasaray Eğitim ve Öğretim
Kurumuna İlişkin 14 Nisan 1992 Anlaşmasına Ek Protokol ile bu Ek Protokole ekli mektuplar
ve 19 Ekim 1995 tarihli mektupları,

i) Öğrenci Otomasyon Sistemi: Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Otomasyon Sistemini,
j) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,
k) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,
l) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
m) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Danışmanlık, Çift Anadal, Yandal, Geçişler ve Değişim Programları

Kayıt
MADDE 5 – (1) Fakülteye kayıt yaptırabilmek için Milletlerarası Andlaşma ve Ek Pro-

tokol ile diğer ilgili mevzuata göre kayıt hakkını kazanmış olmak ve Senato veya Üniversite
Yönetim Kurulunca tespit edilen belgelerle birlikte ilan edilen süre içinde başvuruda bulunmak
gerekir.

(2) Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
(3) Fakülteye kayıt yaptırma hakkını kazananlar Senato veya Üniversite Yönetim Ku-

rulunca belirlenmiş yeterli Fransızca seviyesine sahip olduğunu belgelemek ya da Fransızca
Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlamak zorundadır.

Kayıt yenileme ve derslere kayıt olma
MADDE 6 – (1) Öğrenciler yükümlü olmaları halinde katkı payı ya da öğrenim ücretini

yatırmak suretiyle akademik takvimde belirtilen süreler içinde, eğitim-öğretim programında
ilan edilen dersler arasından eğitim durumlarına uygun olanları, varsa önkoşulları da dikkate
alarak seçer ve kayıt yaptırırlar. Kayıt yenilemeleri için tanınacak süreler akademik takvimde
düzenlenir. Bu sürelere ilişkin değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Yükümlü oldukları halde katkı payını ya da öğrenim ücretini belirtilen süre içinde
yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.
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(3) Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıllar öğretim süresinden sayılır. Be-
lirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Öğrencilerin kayıt yaptırdıkları yarıyıla ve diğer yarıyıllara ait olmak üzere alabi-
lecekleri azami AKTS değeri 45, çift anadal ve yandal programında kayıtlı öğrencilerin kayıtlı
oldukları her iki programdan bir yarıyılda alabilecekleri azami AKTS değeri 60’tır.

(5) Öğrenciler danışmanlarının onayını almak koşuluyla ilgili yarıyılın ekle-bırak tak-
vimi içinde kayıt oldukları dersi/dersleri bırakabilir veya yeni derse/derslere kayıt olabilirler.

(6) Fakültenin ders programında yer alan dersler, kotaları ve AKTS kredileri kayıt dö-
nemi öncesinde Öğrenci Otomasyon Sisteminde ilan edilir. Kayıt yenileme dönemi sonunda
açılmayan dersleri seçen öğrenciler, ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları döneminde açıl-
mış diğer seçmeli derslere kayıt olurlar.

(7) Lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır.
Zorunlu dersler Yükseköğretim Kurulu veya Senato tarafından belirlenen ve Üniversiteye ka-
yıtlı tüm öğrencilerin almakla yükümlü olduğu ortak zorunlu dersler ile ders programlarında
ilgili bölüm için zorunlu olduğu belirtilen derslerdir. Seçmeli dersler ise sayısı ve türü eğitim-
öğretim programında tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan derslerdir.

(8) Öğrenciler, her yarıyıl başında, eğitim-öğretim programlarında yer alan o yarıyıla
ait zorunlu ve seçmeli dersleri belirleyerek eğitim durumlarına uyanlara kayıt yenileme süresi
içinde kayıt olurlar. Bu süre içerisinde, kayıtlarını yaptırmayan ve 2547 sayılı Kanunda sayılan
geçerli bir mazerete ilişkin yasal bir belge ibraz edemeyen öğrenciler derslere kayıt olma hak-
kını kaybederler.

(9) Öğrencilerin bir derse kayıt olabilmesi için bu dersin, eğer varsa, ön koşul ders/ders-
lerinden başarılı olması gerekir. 

(10) Öğrencinin kayıt olduğu dersler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırak-
ma süresi dolduktan sonra değiştirilemez. 

(11) Öğrenciler başarılı oldukları bir derse, sonraki yıllarda tekrar kayıt olamaz ve o
dersin sınavlarına katılamaz.

(12) Zorunlu bir dersten harf notu F ya da NP olan öğrenciler, aynı derse açıldığı ilk
dönemde tekrar kayıt olarak, tüm sınav yükümlülüklerini yerine getirmek ve varsa diğer çalış-
ma ve uygulamaları yapmak zorundadır. Seçmeli dersten başarısız olmuş bir öğrenci, danış-
manının uygun görüşünü de alarak, varsa ön koşulunu yerine getirmiş olduğu yeni bir seçmeli
derse kayıt olabilir.

(13) Kayıt yenileme işlemleri Fakülte tarafından yürütülür.
Kayıt dondurma
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kayıtları,  20/1/2020 tarihli ve 31014 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci
maddesi hükümlerine göre dondurulabilir.

Danışmanlık
MADDE 8 – (1) Lisans programına ilk kez kayıt yaptıran her öğrenci için, ilgili bölüm

başkanının  teklifi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bir danışman atanır.
(2) Danışmanların görev ve sorumlulukları ile danışmanlık hizmetine ilişkin usul ve

esaslar bakımından Üniversite tarafından çıkarılan ilgili yönerge hükümleri uygulanır.
Geçişler 
MADDE 9 – (1) Ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, 2547 sayılı Kanu-

nun birinci fıkrasının 45 inci maddesinin (e) bendi uyarınca Fakülteye dikey geçiş yoluyla
kabul edilir. Dikey geçiş yoluyla öğrenci alınacak programlar ve bu öğrenciler için ayrılacak
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kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Dikey geçişle kayıt yaptıracak öğ-
renciler ÖSYM tarafından yapılan sınavla yerleştirilir. Bu şekilde yerleştirilenler hakkında,
19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık-
öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönet-
melik hükümleri uygulanır.

(2) Lisans programına yatay geçiş yapılmasına ilişkin esaslar, kontenjanlar, öğrenci ka-
bulü ve kayıtları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğre-
tim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri
ile Üniversite tarafından çıkarılan yönergede belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(3) Üniversitenin eğitim-öğretim programlarına yatay geçiş veya dikey geçişle gelen
öğrencilerin önceki diploma programlarından aldıkları ve başarılı oldukları derslerin intibakları
Fakültenin oluşturduğu komisyon tarafından Üniversitenin çıkardığı yönerge hükümlerine göre
yapılır.

(4) Kurum içi programlar arası yatay geçişlerde uyulacak esaslar, kontenjanlar, öğrenci
kabulü ve kayıtları; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Üniversite tarafından çıkarılan yönergede belirlenen usul ve
esaslara göre yapılır.

Çift anadal ve yandal programları
MADDE 10 – (1) Üniversitede kayıtlı oldukları lisans programını başarıyla yürüten

öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında diploma alabilmelerine olanak sağ-
layacak çift anadal programlarının ve ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak
amacıyla oluşturulacak yandal programlarının açılması, içeriklerinin, kontenjanlarının ve öğ-
renci kabulü koşullarının belirlenmesi ile bu programlarda eğitim-öğretim ile başarı değerlen-
dirmesi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik hükümleri ile Üniversite tarafından çıkarılan yönergelerde belirlenen usul ve esas-
lara göre yapılır.

Öğrenci değişim programları
MADDE 11 – (1) Fakültede öğrenim gören öğrenciler Üniversite ile yurt içindeki veya

yurt dışındaki Yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar gereğince değişim prog-
ramlarından yararlanabilirler. 

(2) Bu öğrenim imkanları öğrencilere, Bölüm tarafından, başvuru süresi belirtilerek du-
yurulur. Bölüm, süresinde yapılan başvuruları dosya üzerinden, esas olarak öğrencinin başarı
durumu ile yabancı dil düzeyini ve yapılacak mülakat sonucunu dikkate alarak inceler ve aday-
ların yeterli olup olmadığına ve yeterli adaylardan hangilerinin öğrenci değişim programları
çerçevesinde anlaşmalı üniversitelerden hangisine gönderileceğine karar verir. 

(3) Öğrencilerin gittikleri üniversitelerde hangi dersleri alacaklarını ve bu derslerin öğ-
rencilerin kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarındaki  karşılıklarını, sorumlu öğretim
elemanı belirler. Öğrencilerin değişim programını tamamlamasının ardından, sorumlu öğretim
elemanı, öğrencinin değişim programı süresince aldığı dersler ile bu derslerin kayıtlı oldukları
eğitim-öğretim programlarındaki karşılıklarını ve ilgili mevzuat hükümlerince belirlenen harf
notlarını Fakülteye iletir. Bu konudaki son kararı Fakülte Yönetim Kurulu verir.

(4) Öğrenci değişim programları çerçevesinde diğer üniversitelerde geçirilen süreler
öğrenim süresine dahildir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı ve süresi
MADDE 12 – (1) Fakültede eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.

Her bir yarıyıl yetmiş öğretim gününden az olamaz.
(2) Fakültenin eğitim-öğretim programları ile akademik takvimi, Fakülte Kurulunun

önerisi üzerine, Senato tarafından kabul ve ilan edilir.
(3) Fakültede lisans öğretim süresi sekiz yarıyıldır.
Eğitim-öğretimin içeriği
MADDE 13 – (1) Bölümlerin eğitim-öğretim programı ile eğitim planı, her yarıyılda

öğrencilerin en az 30 AKTS kredilik ders alabileceği şekilde Üniversite tarafından çıkarılan
ilgili yönerge hükümlerine göre düzenlenir. Eğitim-öğretim programında yer alan her dersin
içeriği ve başarı değerlendirme yöntemi ile haftalık ders programı, akademik takvimde belir-
lenen yarıyıl kayıt yenileme tarihleri öncesinde ilan edilir ve Dekanlığa bildirilir. 

(2) Bölümlerin eğitim-öğretim programı, ders geçme esasına dayanır. Eğitim-öğretim
programları bölümlerin ihtiyaçları doğrultusunda teorik derslerden, uygulamalardan, stajlardan,
projelerden veya bitirme tezlerinden oluşur. 

(3) Hangi dersler için uygulama veya staj yapılacağı ilgili bölümün önerisiyle Fakülte
Kurulu tarafından belirlenir. Staj zorunluluğu olan programlarda öğrenciler, ilgili bölüm kuru-
lunun onaylayacağı kurumlarda staj yapabilirler. 

(4) Bölümlerin eğitim-öğretim programlarında yer alan dersler, bunların saat ve AKTS
kredisi karşılıkları ile çift anadal ve yandal programlarının içerikleri ve ders seçme esasları
ilgili mevzuat çerçevesinde, Fakülte Kurulunun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(5) Bitirme projesi ve staj derslerinin usul, uygulama ve değerlendirme esasları, Üni-
versitenin ve bölümlerin ilgili yönergelerince düzenlenir. 

(6) Engelli öğrencilerin eğitim-öğretimlerine yönelik gerekli düzenlemeler ilgili mev-
zuat çerçevesinde Fakülte tarafından yapılır.

Devam zorunluluğu 
MADDE 14 – (1) Öğrencilerin, eğitim-öğretim programında yer alan bütün ders ve ça-

lışmalara katılmaları ve devam etmeleri zorunludur.
(2) Bir dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girebilme hakkını elde etmek için,

derslere ve çalışmalara  %70’ten az olmamak koşuluyla katılmak zorunludur. %70 devam ko-
şulunu yerine getirmeyen öğrenciler ilgili dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremez.
Öğrencinin derse devamını dersi veren öğretim elemanı denetler. Devamsızlık nedeniyle yarıyıl
sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi ilgili öğretim ele-
manı tarafından sınav döneminden bir hafta öncesinde Dekanlığa verilir. Bu öğrenciler dersi
tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(3) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, derse/ders-
lere devam edemeyen öğrenciler mazeretli sayılırlar. Haklı neden, en geç mazereti veya maze-
retin bildirimini engelleyen durumun ortadan kalkmasını izleyen üç iş günü içinde Fakülteye
yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin, üniversite hastaneleri veya diğer
resmî sağlık kuruluşları ya da hasta kabul yetkisi olan özel sağlık kuruluşlarından alınan sağlık
raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Öğrencinin, devam zorunluluğunun %20’sini aşan maze-
retleri dikkate alınmaz.

(4) Derslere devam yükümlülüğünü yerine getirip başarısız olan öğrencilerden, o dersi
aldıkları daha sonraki yarıyıllarda devam zorunluluğu aranmaz. Ancak, öğrenci ders ile ilgili
sorumluluklarını (uygulama, ödev, proje ve benzeri) yerine getirmekle yükümlüdür.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarı Değerlendirme Sistemi

Sınavlar
MADDE 15 – (1) Lisans programında başarı değerlendirmesi, yarıyıl içi çalışmaları,

yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı şeklinde yapılır. Sınavların, yazılı, yazılı ve sözlü veya
uygulamalı yapılmasına ilişkin başarı değerlendirme yöntemi, dersin öğretim elemanı tarafın-
dan belirlenerek, ilgili yarıyılın başında öğrencilere ve Dekanlığa bildirilir.

(2) Başarısız olduğu tek ders nedeniyle mezuniyeti bir ya da iki yarıyıl gecikme duru-
munda olan öğrenciye, en geç bütünleme sınav sonuçlarının tümüyle ilanından itibaren üç iş
günü içinde talepte bulunması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile tek ders sınav hakkı
verilir. Tek ders sınavı, kararı izleyen iki hafta içinde yapılır.

(3) Sınavlar, Fakülte yönetiminin denetiminde, ders ve çalışmaları yürüten öğretim ele-
manlarınca yapılır.

Yarıyıl içi çalışmaları ve ara sınavlar 
MADDE 16 – (1) Yarıyıl içi çalışmaları; ödev, laboratuvar/uygulama, araştırma/ince-

leme, kısa konu sınavı, sunum, ara sınav ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür. 
(2) Ara sınavlar ve/veya ara sınav yerine geçen çalışmalar her ders için bir yarıyılda en

az bir defa olmak üzere yapılır. Ara sınavların yapılacağı gün ve saatler dersin sorumlusu öğ-
retim elemanları tarafından belirlenerek sınav tarihinden en az yedi gün önce sınav düzeninin
sağlanması için Dekanlığa yazılı olarak bildirilir ve öğrenci otomasyon sisteminde tanımlanarak
öğrencilere duyurulur.

(3) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, belirtilen
tarihlerde ara sınava giremeyen öğrencilere aynı yarıyıl içinde mazeret sınavı yapılabilir. Haklı
neden, en geç ara sınavı veya mazeretin bildirimini engelleyen durumun ortadan kalkmasını
izleyen üç iş günü içinde ilgili Fakülteye yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili ma-
zeretlerin üniversite hastaneleri veya diğer resmi sağlık kuruluşları ya da hasta kabul yetkisi
olan özel sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen süre içinde bildirdiği mazereti Fakülte Yönetim Kurulu
tarafından kabul edilenler mazeret sınavına girebilir. Bu sınavın tarihi ilgili öğretim elemanı
tarafından öğrenciye bildirilir. 

Sınav programları, sınavların düzeni ve sınavlarda disiplin
MADDE 17 – (1) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, Dekanlık tarafından bu Yönet-

melik hükümlerine göre hazırlanan ve Fakülte Yönetim Kurulunda onaylanan sınav programına
göre yapılır. Sınav programı sınavlardan en az yedi gün önce ilan edilir. 

(2) Öğrencilerin sınavlara ilan edilen programa göre hazırlanan listelerdeki gün, saat
ve sınıflarda girmeleri ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.

(3) Bir dersin sınavının düzenlenmesi, gerçekleştirilmesi ve sınav sonuçlarının değer-
lendirilmesi, dersi veren öğretim elemanının sorumluluğundadır. Sınavın uygulanması ile ilgili
yardıma ihtiyaç duyan öğretim elemanına, en az bir hafta öncesinden talep etmesi halinde Fa-
külte tarafından gözetmen görevlendirilir. Sınavların, dersi veren öğretim elemanının sorum-
luluğu altında ve Fakülte tarafından görevlendirilen gözetmenlerce yapılması esastır. Bu kişi-
lerin mazereti halinde Fakülte yönetimi sınav için başka öğretim elemanlarını görevlendirebi-
lir.

(4) Sınav süresi dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir. Sınav süresi sonunda öğ-
renciler, cevap kâğıtlarını  gözetmenlere teslim etmekle  yükümlüdürler. 
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(5) Öğrenciler sınavların ilk 15 dakikası içinde sınav salonunu terk edemezler. Sınava
geç kalan öğrenciler ilk 15 dakika içinde sınav salonuna alınırlar.

(6) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren, bunlara teşebbüs eden öğrenciler ile sınav
yerine geçen çalışmalarda intihal yapan veya bu fiilleri işledikleri sonradan anlaşılan öğrenci-
lerin durumları bir tutanakla tespit edilir ve bu öğrencilere Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(7) Öğrencilerin sınavlarda yanlarında bulunduramayacakları araç/gereçler, Fakülte ta-
rafından belirlenir ve sınavdan önce öğrencilere duyurulur.

(8) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle saklanır. Bu
süre sonunda sınav belgeleri Fakülte tarafından imha edilir ve durum bir tutanakla tespit edilir.
Ancak, bir davaya konu olan belgeler, yargılamanın sonuna kadar saklanır.

(9) Engelli öğrenciler için sınavlar ilgili mevzuata göre düzenlenir. 
(10) Bir dersten başarı notu olarak F alarak başarısız olan veya yarıyıl sonu sınavına

girmeyen öğrencilere bütünleme sınav hakkı tanınır.
(11) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarına girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı

verilmez. 
Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu 
MADDE 18 – (1) Bir dersin başarı notu; ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi ça-

lışmalarındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortala-
masına göre hesaplanır.  Bütünleme sınavı notu yarıyıl sonu sınavı notunun yerine geçer.

(2) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40’tan az %60’tan fazla olamaz.
(3) Başarı notları, öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel dağılımı, öğrencilerin

genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları ve bunların
katsayı değerleri aşağıdaki gibidir:

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi
başarmış; (F) notu alan öğrenci başaramamış sayılır. 

b) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu
notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorun-
dadırlar.

c) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, yarıyıl içi çalışmalarına
bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında F notu işlemi görür.

ç) Laboratuvar çalışmaları, seminer, dönem projeleri gibi uygulamalı derslerde başarı
durumu P (başarılı) ve F (başarısız) olarak değerlendirilebilir. 

d) Tek ders sınavına girme hakkı tanınmış öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi notu dik-
kate alınmaksızın, tek ders sınavında aldığı nota göre belirlenir.

Sınav sonucuna itiraz 
MADDE 19 – (1) Öğrenciler, sınavların veya sınav yerine geçen çalışmaların sonuç-

larının ilanından itibaren üç iş günü içinde bir dilekçe ile Fakülteye başvurarak, sonuçların
maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilirler. 

(2) Fakülte itirazın değerlendirilmesi için üç kişilik bir komisyon oluşturur. Komisyon,
değerlendirme sonucunu en geç 10 iş günü içinde Fakülteye bildirir. Fakülte, sonucu öğrenciye
iletir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Silme ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Kayıt silme
MADDE 20 – (1) Aşağıdaki hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin

kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir:
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a) Öğrencinin Fakülteye yazılı başvuruyla kaydının silinmesi talebinde bulunması.
b) Öğrenci hakkında verilen yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezasının kesinlik

kazanması.
c) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca öğrencinin kaydının silinmesi hal-

lerinin ortaya çıkması.
(2) Kaydı silinen öğrenciye, talep etmesi halinde, son öğrenim durumunu gösteren bir

belge verilir. Üniversiteye girişte alınan belgelerden sadece lise diploması iade edilir. Diplo-
manın bir fotokopisi dosyasında saklanır.

Diplomalara ilişkin esaslar
MADDE 21 – (1) Öğrencilere verilecek olan geçici mezuniyet belgesi, diploma, dip-

loma eki ve diğer belgelerin düzenlenmesinde Galatasaray Üniversitesi Geçici Mezuniyet Bel-
gesi, Diploma ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge hükümleri uygulanır.

Ön lisans diploması
MADDE 22 – (1) Fakültede öğrenim gören öğrencilere, ilk dört yarıyılın bütün ders-

lerinden başarılı olduktan sonra kayıtlarını sildirmeleri veya daha sonraki yarıyıllarda herhangi
bir nedenle ilişiklerinin kesilmesi hallerinde ön lisans diploması ve diploma eki verilir. 

Lisans diploması
MADDE 23 – (1) Bölüm eğitim-öğretim programında yer alan tüm dersleri  başararak

240 AKTS ders yükünü dolduran öğrenci öğrenimini tamamlamış olur. Bu öğrencilere, mezu-
niyet için gerekli diğer koşulları sağladıkları takdirde, ilgili mevzuat hükümlerine göre, kayıtlı
oldukları bölümün lisans diploması ve diploma eki verilir.

(2) Diplomaları ilgili bölüm başkanı, Dekan ve Rektör imzalar.
Diploma eki ve diploma yerine geçen belgeler
MADDE 24 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diplo-

ma eki verilir.
(2) Öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet

belgesi verilebilir.
(3) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre bir defaya mah-

sus duplikata verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Galatasaray Üniver-

sitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yükseköğ-
retim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu,  Fakülte Kurulu
ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 26 – (1) 14/10/2013 tarihli ve 28795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ga-

latasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlük-
ten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Galatasaray Üniversitesinden:

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesinde yürütülen kayıt, danışmanlık, geçişler, çift anadal, yandal, öğrenci değişim prog-
ramları, eğitim-öğretim, sınavlar, başarı değerlendirme sistemi, kayıt silme ve diplomalara iliş-
kin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddeleri ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Ka-
nununun ek 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci

iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine trans-
ferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Bölüm: Fakültenin, amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini
tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan öğretim, bilimsel araştırma ve
uygulama birimlerinden her birini,

c) Danışman: Fakültenin lisans programlarında öğrenci danışmanı olarak görevlendi-
rilen kadrolu öğretim üyesini, öğretim görevlisini ve doktor araştırma görevlisini, 

ç) Diploma eki: Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya
hak kazanan öğrencilere, uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edindikleri nitelik-
lerin akademik ve mesleki tanınırlığını sağlamak amacıyla Üniversite tarafından diplomalarına
ek olarak verilen, ancak diploma ve transkript yerine geçmeyen belgeyi,

d) Fakülte: Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini,
e) Fakülte Kurulu: Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kuru-

lunu,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Kurulunu,
g) Hazırlık sınıfı: Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki yükseköğretime hazırlık sı-

nıflarını,
ğ) Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol: Bakanlar Kurulunun 4/5/1992 tarihli ve

92/2991 sayılı Kararıyla onaylanan, Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumuna ilişkin olarak
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma ve

10 Ocak 2021 – Sayı : 31360                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Bakanlar Kurulunun 24/10/1995 tarihli ve 95/7434 sayılı Kararıyla onaylanan, Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Galatasaray Eğitim ve Öğre-
tim Kurumuna İlişkin 14 Nisan 1992 Anlaşmasına Ek Protokol ile bu Ek Protokol’e ekli mek-
tuplar ve 19 Ekim 1995 tarihli mektupları,

h) Öğrenci Otomasyon Sistemi: Galatasaray Üniversitesi öğrenci otomasyon sistemini,
ı) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
k) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Danışmanlık, Çift Anadal, Yandal, Geçişler ve Değişim Programları

Fakülteye kayıt
MADDE 5 – (1) Fakültenin bağlı bölümlerine kayıt yaptırabilmek için Milletlerarası

Andlaşma ve Ek Protokol ile diğer ilgili mevzuata göre kayıt hakkını kazanmış olmak ve Ga-
latasaray Üniversitesi Fransızca Hazırlık Sınıfının bütün derslerini başarı ile tamamlamak
ya da Senato veya Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yeterli Fransızca seviyesine
sahip olunduğu belgelenerek bu sınıftan muaf tutulmak zorunludur.

(2) Kayıt için Senato veya Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen belgeler ile ilan
edilen süre içinde başvuruda bulunmak gereklidir.

(3) Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. 
Kayıt yenileme ve derse yazılma
MADDE 6 – (1) Öğrenciler yükümlü olmaları halinde katkı payı ya da öğrenim ücretini

yatırmak suretiyle akademik takvimde belirtilen süreler içinde, eğitim-öğretim programında
ilan edilen dersler arasından eğitim durumlarına uygun olanları, varsa önkoşulları da dikkate
alarak seçer ve danışmanının onayıyla kayıt yaptırırlar. Kayıt yenilemeleri için tanınacak süreler
akademik takvimde düzenlenir. Bu sürelere ilişkin değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir. 

(2) Yükümlü oldukları halde katkı payını ya da öğrenim ücretini belirtilen süre içinde
yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

(3) Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıllar öğretim süresinden sayılır. Be-
lirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından da yararlanamaz. 

(4) Öğrencilerin kayıt yaptırdıkları yarıyıla ve diğer yarıyıllara ait olmak üzere alabi-
lecekleri azami AKTS değeri 45, çift anadal ve yandal programına kayıtlı öğrencilerin kayıtlı
oldukları her iki programdan bir yarıyılda alabilecekleri azami AKTS değeri 60, kayıtlı olduk-
ları program dışındaki diğer programlardan alabilecekleri azami AKTS değeri 20’dir. Mezu-
niyet aşamasına gelen öğrenciler için kayıt yaptırdıkları yarıyıla ve diğer yarıyıllara ait olmak
üzere alabilecekleri azami AKTS değeri Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla 50 AKTS’ye kadar
arttırılabilir. 

(5) Ders programlarında yer alan dersler ve AKTS kredileri kayıt dönemi öncesinde
ilan edilir. 

(6) İlk dört yarıyılda öğrenciler, öğrenim gördükleri bölüm başkanlığı öngördüğü tak-
dirde yarıyıl başına en fazla bir seçimlik ders alabilirler. Diğer yarıyıllarda ise, derslere kayıt
süresi içinde, öğrenim gördükleri bölüm başkanlığının uygun bulduğu seçimlik dersler arasın-
dan almak istediklerine kontenjanlar dâhilinde kayıt olurlar.
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(7) Öğrencinin beşinci yarıyıl derslerine yazılması için birinci, altıncı yarıyıl derslerine
yazılması için ikinci yarıyıl derslerinin en fazla biri dışında tamamını başarmış olması gerekir.

(8) Öğrenciler danışmalarının onayını almak koşuluyla ilgili yarıyılın ekle-bırak takvimi
içinde yazıldıkları dersi/dersleri bırakabilir ve/veya yeni ders/derslere yazılabilirler. Öğrencinin
yazıldığı seçimlik dersler, akademik takvimde belirtilen ekle-bırak tarihi dolduktan sonra artık
o yarıyıl için değiştirilemez. Seçimlik derslerin kontenjanları ve dersin açılması için gereken
asgari öğrenci sayısı her yarıyıl başında, bölüm başkanlıklarının önerisiyle Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir ve duyurulur. Kayıt yenileme dönemi sonunda açılmayan dersleri
seçen öğrenciler, ekle-bırak ve mazeret kayıtları takvimi içinde diğer seçimlik derslere yazı-
lırlar. 

(9) Zorunlu bir dersten başarısız olan öğrenciler, aynı derse tekrar yazılarak, tüm sınav
yükümlülüklerini yerine getirmek ve varsa diğer çalışma ve uygulamaları yapmak zorundadır-
lar. Seçimlik bir dersten başarısız olmuş bir öğrenci danışmanının onayını alarak başvurması
durumunda başka bir seçimlik derse (varsa ön koşulunu da yerine getirmiş olması şartıyla) ya-
zılabilir. Öğrenci başarısız olup bıraktığı ve yerine alacağı seçimlik dersi en geç ilgili yarıyılın
ders ekle-bırak takvimi sonuna kadar Fakülteye bir dilekçe ile bildirmelidir. 

(10) Öğrenciler başarılı oldukları bir derse sonraki yarıyıllarda tekrar yazılamaz ve o
dersin sınavlarına katılamazlar. 

(11) Kayıt yenileme işlemleri Fakülte tarafından yürütülür. 
Kayıt dondurma
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kayıtları, 20/1/2020 tarihli ve 31014 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci mad-
desi hükümlerine göre dondurulabilir.

Danışmanlık 
MADDE 8 – (1) Fakülte lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran her öğrenci için,

bölüm başkanlıklarının teklifi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bir danışman atanır. 
(2) Danışmanların görev ve sorumlulukları ile danışmanlık hizmetine ilişkin usul ve

esaslar bakımından Üniversite tarafından yayımlanan ilgili yönerge hükümleri uygulanır. 
Geçişler 
MADDE 9 – (1) Ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, 2547 sayılı Kanu-

nun birinci fıkrasının 45 inci maddesinin (e) bendi uyarınca Fakültenin ilgili lisans program-
larına dikey geçiş yoluyla kabul edilir. Dikey geçiş yoluyla öğrenci alınacak programlar ve bu
öğrenciler için ayrılacak kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Dikey ge-
çişle kayıt yaptıracak öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan sınavla yerleştirilir. Bu şekilde yer-
leştirilenler hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek
Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine De-
vamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

(2) Lisans programına yatay geçiş yapılmasına ilişkin esaslar, kontenjanlar, öğrenci ka-
bulü ve kayıtları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğre-
tim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri
ile Üniversite tarafından yayımlanan yönergede belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. 

(3) Fakültenin eğitim-öğretim programlarına yatay geçiş veya dikey geçişle gelen öğ-
rencilerin önceki diploma programından aldıkları ve başarılı oldukları derslerin intibakları ve
muafiyet durumlarının belirlenmesi, Fakültenin oluşturduğu bölüm komisyonları tarafından
Üniversitenin çıkardığı ilgili yönerge hükümlerine göre yapılır. 

10 Ocak 2021 – Sayı : 31360                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Çift anadal ve yandal programları
MADDE 10 – (1) Üniversitede kayıtlı oldukları lisans programını üstün başarıyla yü-

rüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında diploma alabilmelerine olanak
sağlayacak çift anadal programlarının ve ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağ-
lamak amacıyla oluşturulacak yandal programlarının açılması, içeriklerinin, kontenjanlarının
ve öğrenci kabulü koşullarının belirlenmesi ile bu programlarda eğitim-öğretim ve başarı de-
ğerlendirmesi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Ara-
sında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İliş-
kin Yönetmelik hükümleri ile Üniversite tarafından yayımlanan ilgili yönergelerde belirlenen
usul ve esaslara göre yapılır. 

Öğrenci değişim programları
MADDE 11 – (1) Fakültede öğrenim gören öğrenciler, Üniversite ile yurt içindeki veya

yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar gereğince değişim prog-
ramlarından yararlanabilirler. Değişim programları, başvuru koşulları ve bu programların uy-
gulanması ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Değişim programları ile eğitimlerini Üniversitede sürdürmek üzere gelen öğrenci-
lerin kayıt ve derslere yazılmalarında ve başarı durumlarının düzenlenmesinde ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı ve süresi
MADDE 12 – (1) Fakültede öğretim güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.

Her yarıyıl en az yetmiş öğretim günüdür.
(2)  Fakültede lisans öğretimi ders geçme esasına dayanan zorunlu ve seçimlik dersler-

den oluşur ve lisans öğretim süresi sekiz yarıyıldır.
Eğitim-öğretimin içeriği
MADDE 13 – (1) Fakülte eğitim-öğretim programları ile eğitim planları, her yarıyılda

öğrencilerin en az 30 AKTS kredilik ders alabileceği şekilde Üniversite tarafından yayımlanan
yönerge hükümlerine göre düzenlenir. Eğitim-öğretim programında yer alan her dersin içeriği
ve başarı değerlendirme yöntemi ile haftalık ders programı, akademik takvimde belirlenen ya-
rıyıl kayıt yenileme tarihleri öncesinde Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir. 

(2) Fakültede zorunlu ve seçimlik dersler Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato ta-
rafından belirlenir. 

(3) Fakülte programlarında yer alan dersler, derslerin saat ve AKTS kredisi karşılıkları
ile çift anadal ve yandal programlarının içerikleri ve ders seçme esasları ilgili mevzuat çerçe-
vesinde Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. 

(4) Staj ve bitirme ödevi, bölümlerin öğretim programlarında zorunlu veya seçimlik
dersler olarak tanımlanır.

(5) Staj ve bitirme ödevi dersleri için usul, uygulama ve değerlendirme esasları Üni-
versite ve Fakültenin ilgili yönergelerince düzenlenir. 

(6) Staj yükümlülüğü olan öğrenciler için staja ilişkin esaslarla bu yükümlülüğü yerine
getirmeye yönelik belge sistemi Üniversite Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından
düzenlenir. 

(7) Engelli öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine yönelik gerekli düzenlemeler ilgili mev-
zuat çerçevesinde Fakülte tarafından yapılır. 
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Devam zorunluluğu 
MADDE 14 – (1) Öğrencilerin, eğitim-öğretim programlarında yer alan bütün ders ve

çalışmalara katılmaları ve devam etmeleri zorunludur.
(2) Bir dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girebilme hakkını elde etmek için,

derslere ve yarıyıl içi çalışmalara %70’ten az olmamak koşuluyla katılmak zorunludur. 
(3) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, derse/ders-

lere devam edemeyen öğrenciler mazeretli sayılırlar. Haklı neden, en geç mazereti veya maze-
retin bildirimini engelleyen durumun ortadan kalkmasını izleyen üç iş günü içinde Fakülteye
yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin, üniversite hastaneleri veya diğer
resmî sağlık kuruluşları ya da hasta kabul yetkisi olan özel sağlık kuruluşlarından alınan sağlık
raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Öğrencinin, devam zorunluluğunun %20’sini aşan maze-
retleri dikkate alınmaz.   

(4) Derslere devam yükümlülüğünü yerine getirip başarısız olan öğrencilerden, o dersi
aldıkları daha sonraki yarıyıllarda devam zorunluluğu aranmaz. Ancak, öğrenci ders ile ilgili
yükümlülüklerini (uygulama, ödev, proje ve benzeri) yerine getirmek zorundadır. 

(5) Öğrencinin derse devam durumunun denetimi, Fakülte bünyesinde dersin öğretim
elemanı tarafından yapılır. Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle ya-
rıyıl sonu sınavlarına girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınav döne-
minden bir hafta önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilmek üzere Fa-
külteye teslim edilir. Bu öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine ge-
tirmek zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarı Değerlendirme Sistemi 

Sınavlar 
MADDE 15 – (1) Lisans programında başarı değerlendirmesi, yarıyıl içi çalışmaları,

yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı şeklinde yapılır. Sınavların; yazılı, yazılı ve sözlü, uy-
gulamalı veya yazılıdan sonra belli şartlarla sözlü yapılmasına ilişkin başarı değerlendirme
yöntemi, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenerek, ilgili yarıyılın başında Fakülteye ve
öğrencilere bildirilir. 

(2) Başarısız olduğu tek ders nedeniyle mezuniyeti bir ya da iki yarıyıl gecikme duru-
munda olan öğrenciye akademik takvimde belirtilen tarihlerde başvurması ve bölüm başkan-
lığının uygun bulması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile tek ders sınav hakkı verilir.
Tek ders sınavı, akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. 

(3) Sınavlar, Fakültenin denetiminde, ders ve çalışmaları yürüten öğretim elemanlarınca
yapılır. 

Yarıyıl içi çalışmaları ve ara sınavlar 
MADDE 16 – (1) Yarıyıl içi çalışmaları; ödev, laboratuvar/uygulama, araştırma/ince-

leme, kısa konu sınavı, sunum, ara sınav ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür. 
(2) Ara sınavlar ve/veya ara sınav yerine geçen çalışmalar her ders için bir yarıyılda en

az bir defa olmak üzere yapılır. Ara sınavların yapılacağı gün ve saatler dersin sorumlusu öğ-
retim elemanları tarafından belirlenerek, sınav tarihinden en az yedi gün önce sınav düzeninin
sağlanması için Fakülteye yazılı olarak bildirilir ve Öğrenci Otomasyon Sisteminde tanımla-
narak öğrencilere duyurulur.
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(3) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, belirtilen
tarihlerde ara sınava giremeyen öğrencilere aynı yarıyıl içinde mazeret sınavı yapılabilir. Haklı
neden, en geç ara sınavı veya mazeretin bildirimini engelleyen durumun ortadan kalkmasını
izleyen üç iş günü içinde Fakülteye yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin
üniversite hastaneleri veya diğer resmi sağlık kuruluşları ya da hasta kabul yetkisi olan özel
sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir. 

Sınav programları ve sınavlarda disiplin 
MADDE 17 – (1) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, Üniversitenin akademik takvi-

minde belirtilen tarihlerde, Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanarak Üniversitenin internet si-
tesinde ilan edilen programa göre yapılır. 

(2) Öğrencilerin sınavlara ilan edilen programa göre hazırlanan listelerdeki gün, saat
ve sınıflarda girmeleri ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir. 

(3) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarına girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı
verilmez. 

(4) Sınavların, dersi veren öğretim elemanının sorumluluğu ve Fakülte tarafından gö-
revlendirilen gözetmenlerin gözetimi altında yapılması esastır. 

(5) Sınav süresi dersin öğretim elemanı tarafından toplam haftalık ders saatini geçme-
yecek şekilde belirlenir. Sınav süresi sonunda öğrenciler, cevap kâğıtlarını gözetmenlere teslim
etmekle yükümlüdürler. 

(6) Öğrencilerin sınavlarda yanlarında bulunduramayacakları araç/gereçler ilgili öğre-
tim üyesinin istekleri doğrultusunda Fakülte tarafından belirlenir ve sınavlardan önce öğrenci-
lere duyurulur. 

(7) Bitirme ödevi ve staj dışındaki derslerin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları yazılı
olarak yapılır. 

(8) Öğrenciler sınavların ilk 15 dakikası içinde sınav salonunu terk edemezler. Sınava
geç kalan öğrenciler ilk 15 dakika içinde sınav salonuna alınırlar. Cevap kâğıdını ilgili öğretim
elemanı veya gözetmenlere teslim ettikten sonra sınav salonundan çıkan öğrencilerin sınav bit-
meden yeniden sınav salonuna girmelerine izin verilmez. 

(9) Sınavlarda kopya çeken, kopya çektiren, bunlara teşebbüs eden öğrenciler ile sınav
yerine geçen çalışmalarda intihal yapan veya bu fiilleri işledikleri sonradan anlaşılan öğrenci-
lerin durumları bir tutanakla tespit edilir ve bu öğrencilere 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
leri uygulanır. 

(10) Öğretim elemanları yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarını değerlendirerek, sonuç-
larını belirtilen süre içinde öğrenci otomasyon sisteminde kayıt ve ilan ederler. Bu sınavların
sonuçlarının imzalı bir çıktısı, öğrencilerin cevap kağıtları ve sınav evrakı ilgili öğretim elemanı
tarafından en geç bir hafta içinde Fakülteye teslim edilir.

(11) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle saklanır. Bu
süre sonunda sınav belgeleri Fakülte tarafından imha edilir ve durum bir tutanakla tespit edilir.
Ancak, bir davaya konu olan belgeler, yargılamanın sonuna kadar saklanır. 

(12) Engelli öğrenciler için sınavlar ilgili mevzuata göre düzenlenir. 
Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu
MADDE 18 – (1) Bir dersin başarı notu; ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi ça-

lışmalarındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortala-
masına göre hesaplanır. 

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                 10 Ocak 2021 – Sayı : 31360



(2) Her yarıyılın başlangıcında, o yarıyılda açılacak derslere ait yarıyıl içi çalışmaların
türleri, sayısı ve başarı notuna katkılarını gösteren başarı değerlendirme formu, dersten sorumlu
öğretim elemanları tarafından doldurularak otomasyon sisteminde ilan edilir. Yarıyıl sonu sı-
navının başarı notuna katkısı %40’tan az, % 60’tan fazla olamaz.

(3) Başarı notları öğretim elemanları tarafından notların istatistiksel dağılımı ve öğren-
cilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları ve
katsayılar aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu Katsayısı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
F 0.00
(4) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi

başarmış; (F) notu alan öğrenci başaramamış sayılır. 
(5) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu

notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorun-
dadırlar. 

(6) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, yarıyıl içi çalışmalarına
bakılmaksızın NP notu verilir. Bu not, not ortalamaları hesabında F notu işlemi görür. 

(7) Seminer ve benzeri gibi uygulamalı derslerde başarı durumu P (başarılı) ve F (ba-
şarısız) olarak değerlendirilebilir. 

(8) Tek ders sınavına girme hakkı tanınmış öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi notu
dikkate alınmaksızın, tek ders sınavında aldığı nota göre belirlenir. 

(9) Ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin başarı no-
tunun katsayı karşılıklarının, bu derslerin AKTS kredileriyle çarpılmasıyla elde edilen toplamın,
öğrencinin aldığı AKTS kredisi toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Başarı durumu P ile de-
ğerlendirilen çalışmalara ait AKTS kredileri ağırlıklı genel not ortalaması hesabına dahil edil-
mez.

Sınav sonucuna itiraz 
MADDE 19 – (1) Öğrenciler, sınavların veya sınav yerine geçen çalışmaların sonuç-

larının ilanından itibaren üç iş günü içinde bir dilekçe ile Fakülteye başvurarak, sonuçların
maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilirler. 

(2) Fakülte itirazın değerlendirilmesi için üç kişilik bir komisyon oluşturur. Komisyon
değerlendirme sonucunu en geç 10 iş günü içinde Fakülteye bildirir. Fakülte sonucu öğrenciye
iletir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Silme ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Kayıt silme
MADDE 20 – (1) Aşağıdaki hallerde Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile öğrencinin

kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin Fakülteye yazılı başvuruyla kaydının silinmesi talebinde bulunması.
b) Öğrenci hakkında verilen yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezasının kesinlik

kazanması.

10 Ocak 2021 – Sayı : 31360                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



c) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca öğrencinin kaydının silinmesi hal-
lerinin ortaya çıkması.

(2) Kaydı silinen öğrenciye talep etmesi halinde son öğrenim durumunu gösteren bir
belge verilir. 

Diplomalara ilişkin esaslar
MADDE 21 – (1) Öğrencilere verilecek olan geçici mezuniyet belgesi, diploma, dip-

loma eki ve diğer belgelerin düzenlenmesinde Üniversite tarafından yayımlanan ilgili yönerge
hükümleri uygulanır. 

Ön lisans diploması 
MADDE 22 – (1) Fakültede öğrenim gören öğrencilere, ilk dört yarıyılın bütün ders-

lerinden başarılı olduktan sonra kayıtlarını sildirmeleri veya daha sonraki yarıyıllarda herhangi
bir nedenle ilişiklerinin kesilmesi durumunda ilgili bölümün ön lisans diploması ve diploma
eki verilir. 

Lisans diploması 
MADDE 23 – (1) Fakülteye bağlı bölümlerin eğitim-öğretim programlarında yer alan

en az 240 AKTS kredilik zorunlu ve seçimlik dersleri başaran öğrenci öğrenimini tamamlamış
olur. Bu öğrencilere, mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağladıkları takdirde, ilgili mevzuat
hükümlerine göre, Fakültenin ilgili bölümünün lisans diploması ve diploma eki verilir.

Diploma eki ve diploma yerine geçen belgeler 
MADDE 24 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diplo-

ma eki verilir. 
(2) Öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet

belgesi verilebilir. 
(3) Diplomasını kaybeden öğrencilere bir defaya mahsus duplikata verilir. 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Galatasaray Üniver-

sitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Üniversite-
lerarası Kurul, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları, Fakülte Yönetim Kurulu ka-
rarları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 26 – (1) 4/10/2013 tarihli ve 28785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ga-

latasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı öncesinde Fakülteye kayıt

yaptırmış öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin
başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin haftalık kredi saatleriyle çarpılmasıyla elde edilen
toplamın, öğrencinin aldığı haftalık kredi toplamına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Atlas Üniversitesinden:
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği

Fakültesinde uygulanan eğitim-öğretim, sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek, işleyiş,
görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte-

sinde; öğrenci kabulü ve kayıt, devam işlemleri, eğitim-öğretim, sınav, başarı değerlendirmeleri,
diploma, kayıt dondurma ve kayıt sildirme işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin o derse ilişkin hedeflenen öğ-

renme kazanımlarına ulaşabilmek için dersle ilgili olarak yaptıkları tüm pratik çalışmalar, se-
minerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar gibi ders saati içinde ve ders saati dı-
şındaki tüm iş yükünün sayısal değerini, 

b) Dekan: İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
c) Dekanlık: İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığını, 
ç) Ders kurulu: Fakültede dönem I, II ve III’te uygulanmakta olan entegre sistem içe-

risinde yer alan büyük grup derslerinden oluşan, konu bütünlüğünü esas alıp hücreden sistem-
lere doğru bütüncül bir yaklaşımla, organ ve/veya sistem temelli birbirini tamamlayan teorik
öğretim ve pratik uygulamaları içeren dersler grubunu,

d) Ders kurulu koordinatörü: Fakültede her ders kurulunda verilecek derslerin, uygu-
lamaların, yoklamaların ve sınavların koordinasyonundan sorumlu dekanın önerisi ile Fakülte
Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

e) Dönem koordinatörü: Dekanın önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından atanan,
Fakültede ilgili tam dönemde bir yıl boyunca verilecek derslerin, uygulamaların, yoklamaların
ve sınavların koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,

f) Fakülte: İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
g) Fakülte Kurulu: İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kuru-

lunu,
ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yöne-

tim Kurulunu,
h) Genel not ortalaması (GNO): Her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının

ders kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam ders kredisine bölünmesi yolu ile bu-
lunacak değeri,

ı) Mütevelli Heyet: İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İstanbul Atlas Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Baş-

kanlığını,
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j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
k) Rektör: İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: İstanbul Atlas Üniversitesi Senatosunu,
m) Üniversite: İstanbul Atlas Üniversitesini,
n) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Atlas Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul-Kayıt Koşulları

Kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Fakülteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl Se-

nato önerisi üzerine Mütevelli Heyeti onayı ve Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.
Öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Fakülteye öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuç-

larına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Fakülteye kayıt
MADDE 7 – (1) Fakülte programına kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci aday-

ları, YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, ÖSYM ve
Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile e-Devlet üzerinden veya şahsen ya da
noter onaylı vekalete sahip yasal vekili aracılığıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvu-
ruları ile kayıt yaptırabilirler.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir. Askerlik durumu, ikametgâhı ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına daya-
nılarak işlem yapılır. Ancak ilgili kurumların internet sayfalarından sorgulama yapılamaması
durumunda adaydan gerekli belgeler istenir. Belgelerinde eksiklik, tahrifat ya da sahtelik bu-
lunan öğrencilerin kayıtları iptal edilir. Bu kişiler, mezun olsalar dahi kendilerine verilmiş olan
diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
başlatılır. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri verilmez.

(3) Aynı anda ve aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğu
ve/veya kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların kaydı yapılmaz, yapılmış ise silinir.

Yurt dışından öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Fakülteye yurt dışından öğrenci kabulü, YÖK’ün ilgili mevzuatı, Üni-

versitenin ilgili yönergeleri ve Senato kararları çerçevesinde yürütülür.
Yatay geçiş yolu ile kayıt
MADDE 9 – (1) Kurum içi ya da kurumlar arası yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 ta-

rihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre ya-
pılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim

Öğrenim süresi
MADDE 10 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı ol-

dukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt
yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi beş yıl olan Diş Hekimliği programını
azami sekiz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.
Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste
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öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesi-
lebilir. Yatay geçiş eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, Yükseköğretim Kurulu
tarafından çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

(2) Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz.
(3) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-

rında geçirilen yarıyıllar öğrenim süresine dâhildir.
(4) Öğrencilerin, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunarak burslu veya burssuz, yurt

içi/yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi görgü arttırmak gibi imkanların doğması durumunda
ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izinler, öğretim sü-
resine dahil olup bu konudaki başvuruların ders ekleme-silme süresinin sonuna kadar yapılması
gerekir. Bu öğrenciler de öğrenim ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdürler. 

Eğitim-öğretim planı
MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim programı, Fakülte Kurulu kararından sonra Senato

onayı ile kesinleşir.
(2) Eğitim-öğretim planlarında haftalık dersler, ders saatleri, uygulama/laboratuvar sa-

atleri, kredisi ile AKTS kredileri belirtilir.
(3) Eğitim-öğretim planında programdan mezun olmak için gerekli toplam kredi, AKTS

kredisi yükü ile öngörülen zorunlu ve seçmeli dersler, bu derslerin haftalık, teorik, uygulama
ve laboratuvar saatleri ve kredileri ile varsa ön koşulları belirtilir. Ders ve uygulamaların toplam
AKTS’si, her bir yarıyıl için 30 veya her bir yıl için 60 ve toplam 300 AKTS kredisi olacak şe-
kilde belirlenir.

Öğrenci danışmanı
MADDE 12 – (1) Fakülteye kesin kayıt yaptıran her öğrenciye programın kadrolu öğ-

retim üyelerinden biri öğrenci sayıları da dikkate alınarak Dekan tarafından danışman olarak
atanır. Öğrenci danışmanı, öğrencileri akademik, sosyal ve mesleki oryantasyon ile kariyer
planlaması konularında yönlendirir.

Ders kayıtları 
MADDE 13 – (1) Üniversiteye karşı mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler,

danışmanlarının yardımı ve onayı ile güz ve bahar yarıyıllarının başında, akademik takvimde
ilan edilen tarihler arasında ders kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde mali yükümlülüklerini ye-
rine getirmeyen ve ders kaydı yapmayanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Mazeret-
leri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, derslerin başlamasını takip
eden ilk iki hafta içinde gecikmeli olarak mali yükümlülüklerini yerine getirip ders kayıtlarını
yaptırabilirler.

(2) Ön koşullu dersler, derslerin verildiği birimlerin ilgili yönetim kurullarının kararı
ve Senatonun onayı ile belirlenir. Ön koşullu olarak kabul edilen derslerde, bir ön koşullu derse
kayıt olabilmek için bu derse ön koşul olarak belirlenmiş derslerin alınmış ve başarılmış olması
gerekir.

(3) Öğrenciler ilgili diploma programının eğitim-öğretim planlarında belirtilen zorunlu
dersler ile eğitim-öğretim planlarında gösterilen türde ve sayıda seçmeli derse, ilgili yarıyıllarda
kayıt olmakla yükümlüdürler.

(4) Öğrencilerin daha önce başarısız oldukları dersleri, bu derslerin yeniden açıldığı ilk
yarıyılda öncelikli olarak tekrarlamaları gerekir. Tekrarlanacak dersler, seçmeli ise veya son-
radan eğitim-öğretim planlarından çıkartılmış ise öğrenciler bu derslerin yerine ilgili yönetim
kurulu tarafından onaylanan eşdeğer dersleri alırlar. Bu durumda; eşdeğer dersin kredisinin,
tekrarlanması gereken dersin kredisine eşit veya daha fazla olması gerekir. Öğrenciler, tekrar-
lamak zorunda oldukları derslere kayıt yaptırdıktan sonra, ön koşullarını ve varsa eğitim-öğ-
retim planlarında belirtilen diğer koşulları sağlamış olmak şartıyla önceki yarıyıllardan hiç al-
madıkları derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar.
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(5) Önceki yarıyıl/yıl derslerinden VF alarak devamsızlıktan başarısız olan öğrenciler,
öncelikle VF aldıkları derslere kayıt yaptırıp varsa çakışan dersi alamazlar.

(6) Klinik uygulama dersleri yerine başka bir ders alınamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ders ve Ölçme Faaliyetlerinin Yapılma Esasları, Notlar, 

Başarı Değerlendirme, Sınavlar ve İtiraz

Ders ve ölçme faaliyetlerinin yapılma esasları
MADDE 14 – (1) Her ders kurulu için ders, ders kurulu koordinatörü ve ilgili akademik

yıl koordinatörü atanır. Ders kurulu koordinatörü ders tanım ve uygulama bilgilerini, ders ka-
zanımlarını ve program yeterliliklerini temin edecek şekilde hazırlar. Ölçme faaliyetleri, sı-
navlarda sorulacak soruların hazırlanması ve başarı notlarının elde edilmesi ders kurulu koor-
dinatörü tarafından yapılır.

(2) Kurul dersleri, kurul dışı mesleki dersler ve klinik uygulamalar, Fakülte Kurulunun
önerisi üzerine Senatonun onayı ile düzenlenir.

(3) Kurul dersleri, Diş hekimliği ve tıp temel bilimler meslek derslerinin ilgili tüm ana-
bilim dallarında basitten karmaşığa doğru öğretildiği ders gruplarıdır. Bu dersler bir bütün ola-
rak değerlendirilir ve sınıf geçme sistemine göre verilir.

(4) Kurul dışı mesleki dersler fakülte eğitim ve öğretim programında yer alan ve bir
veya iki yarıyıl devam eden diş hekimliği meslek dersleridir ve bu dersler ders seçme sistemine
göre verilir.

(5) Diş hekimliği alanı dışı dersler ve seçmeli dersler mezuniyet için koşullu derslerdir.
Alan dışı dersler ve seçmeli dersler ders geçme sistemine göre verilir.

(6) Teorik derslere %70, laboratuvar ve klinik uygulama derslerine %80 oranında devam
zorunludur. Öğrencilerin derse devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Online
derslerde de %70 devam zorunluluğu uygulanır. Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine ge-
tirmeyen, devamsızlıktan kalan öğrenci ilgili dersten devamsız sayılır ve o dersin sınavlarına
alınmaz. Kurul derslerinde devamsızlık olması durumunda, öğrenci sadece devamsızlığın ger-
çekleştiği ders kurulu sonu sınavına giremez.

(7) Sınavlara mazeret nedeniyle katılamayan ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulu ta-
rafından kabul edilen öğrenci için mazeret sınavı uygulanır. Sınav tarihi ilgili ders koordinatörü
tarafından ilan edilir. Devamsızlık nedeni ile mazeret bildiren öğrencinin mazereti Fakülte Yö-
netim Kurulunca uygun görülürse devamsız olarak kabul edilmez ve sınavlara girme hakkı ta-
nınır. Mazeret sınavı tarihini belirleme ve değiştirme yetkisi Fakülte kuruluna aittir.

(8) Tamamen veya kısmen uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin ölçme faaliyetle-
rinin elektronik ortamlardan hangi oranlarda ve nasıl uygulanacağı ile sınavlarda alınacak gü-
venlik önlemleri Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara uygun olarak Senato tarafından
tespit edilir.

(9) Öğretim elemanları, öğrencilerin başarılarının değerlendirmesine yönelik olarak ya-
pılan dönem içi çalışma ve faaliyetlerin ölçme-değerlendirme sonuçlarını, çalışmanın yapılıp
teslim edildiği tarihi takip eden en fazla üç iş günü içinde öğrenci otomasyon sistemine girmek
suretiyle öğrencilere ilan eder.

(10) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yıl sonu sınavı, ders kurulu sonu sınavı, ders kurulu
yıl sonu genel sınavı, ders kurulu yıl sonu genel bütünleme sınavı, klinik uygulama sonu sınavı,
klinik uygulama sonu bütünleme sınavı akademik takvimde belirtilir.
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Notlar ve diğer işaretler
MADDE 15 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değer-

lendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından sıfır ile yüz arasında bir not verilir
ve bu not, ham not olarak adlandırılır. Hangi ham not aralığının hangi harf karşılığına denk
geleceği, ikinci fıkradaki tabloya göre belirlenir ve yıl sonu notları harf notu olarak Rektörlüğe
bildirilir. 

(2) Notlar şunlardır:
a)
Not Aralığı Katsayısı Harf Notu
90-100 4,00 AA
85-89 3,50 BA
80-84 3,00 BB
70-79 2,50 CB
60-69 2,00 CC
55-59 1,50 DC
50-54 1,00 DD
49 ve altı 0,00 FF
Devamsız 0,00 VF
b) Diğer notlar  ve işaretler şunlardır:
1) M: Muaf.
2) T: Transfer.
3) ÖD: Öğrenci değişim.
4) ERA: Erasmus.
5) E: Eksik.
6) R: Tekrar alınan ders.
7) B: Başarılı.
8) Y: Başarısız.
9) G: Geçti.
10) K: Kaldı.
11) Ç: Dersten çekilme.
12) AG: Akademik gelişim.
(3) Harf notlarının ve diğer işaretlerin anlamları aşağıda belirtilmiştir:
a) FF notu; bir dersten FF notu alan öğrenciler bu dersi verildiği ilk yarıyıl/yıl tekrar

almak zorundadırlar. Öğrenciler tekrara kaldıkları seçmeli ders yerine başka bir seçmeli ders,
değişen veya kaldırılan dersler yerine bölüm/program başkanlığı tarafından uygun görülen ve
kredi bakımından eş veya yakın değerde olan dersleri alabilirler, bu durumda alınan derse de-
vam zorunludur.

b) VF notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları
yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu öğrenciler
yarıyıl/yıl sonu/bütünleme sınavlarına giremezler. Bu not, not ortalaması hesabında FF notu
işlemi görür. VF notu alınan derslerin, dersin açıldığı ilk yarıyıl/yıl alınması ve devam edilmesi
zorunludur.

c) E notu; yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamla-
yamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde yarıyıl/yıl
sonu notlarının ilan tarihinden itibaren bir ay içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak
zorundadır. Akademik takvimde belirtilen bütünleme notlarının son ilan tarihinden itibaren bir
ay içinde nota dönüştürülmeyen E notları otomatik olarak FF’ye dönüşür.
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ç) M işareti; ilgili yönetim kurulu kararı ile muafiyet sınavı yapılan, kredi toplamına
eklenen ancak not ortalamasını etkilemeyen dersler için kullanılır.

d) T işareti; Üniversite içinde yapılan geçişler ile öğrencinin başka yükseköğretim ku-
rumlarından daha önce almış ve başarmış olduğu intibakı yapılan transfer derslerini gösterir.
Bu derslere ilişkin notlar kredi toplamına ve ortalamaya katılır.

e) ÖD işareti; Erasmus Programı dışında kalan öğrenci değişim programları sırasında
alınan dersi gösterir. Bu derslere ilişkin notlar ortalamaya katılır.

f) ERA işareti; Erasmus Programı sırasında alınan dersi gösterir. Bu derslere ilişkin not-
lar ortalamaya katılır.

g) R işareti; tekrar alınan dersi gösterir. Bu derslerde yarıyıl not ortalaması (YNO)/genel
not ortalaması (GNO) hesabında son alınan not değerlendirmeye alınır.

ğ) B notu; başarılı olunan, kredi toplamına ve ortalamaya katılmayan dersler için kul-
lanılır.

h) Y notu; başarısız olunan, kredi toplamına ve ortalamaya katılmayan dersler için kul-
lanılır.

ı) G notu; diğer yükseköğretim kurumlarından alınmış ve not karşılığı olmayan dersler
ile Üniversitede alınmış not karşılığı olmayan, başarılı olunan kredi toplamına eklenen ancak
not ortalamasını etkilemeyen dersler için kullanılır.

i) K notu; diğer yükseköğretim kurumlarından alınmış ve not karşılığı olmayan dersler
ile Üniversitede alınmış not karşılığı olmayan, başarısız olunan, kredi toplamına eklenen ancak
not ortalamasını etkilemeyen dersler için kullanılır.

j) AG işareti; öğrencilerin yeteneklerini artırmak için programları dışında krediye ve
ortalamaya katılmaksızın aldıkları dersleri gösterir.

k) Ç notu; öğrencinin dersten çekildiği durumlarda verilir. Bu derslere not çizelgesinde
yer verilmekle birlikte kredi ve ortalama hesaplarına katılmaz.

Sınavlar
MADDE 16 – (1) Sınavların yapılışı ve sınav esasları “Üniversitenin sınavlara ilişkin

kabul etmiş olduğu esaslar ile Fakülte Yönetim Kurulu ve/veya Senato kararları ile düzenle-
nir.

Sınav notlarına itiraz
MADDE 17 – (1) Sınav notlarına itiraz; öğrenci veya dersin öğretim elemanı tarafından

yarıyıl sonu sınavı, yıl sonu sınavı, ders kurulu sonu sınavı, ders kurulu yıl sonu genel sınavı,
ders kurulu yıl sonu genel bütünleme sınavı, klinik uygulama sonu sınavı, klinik uygulama
sonu bütünleme sınavı notlarının ilanını takip eden en fazla beş iş günü içinde yapılır. 

(2) Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazı, dekanlığın oluşturacağı ilgili dö-
nem koordinatörü ve ders kurul koordinatörü ve dekanlığın atadığı bir akademisyen dâhil üç
kişiden oluşan komisyon tarafından, o derse ilişkin değerlendirme ölçütleri çerçevesinde de-
ğerlendirilir. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazına ilişkin kararı Fakülte Yönetim
Kurulu sonuçlandırır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet ve Diploma

Öğrenimi bitirme ve derecesi
MADDE 18 – (1) Programın tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile ta-

mamlamış, 300 AKTS kredisini tamamlayarak GNO’sunu en az 2,00 düzeyine çıkarmış öğ-
renci, öğrenimini bitirmiş sayılır.

(2) Öğrenciye mezuniyetinde öğrenim süresince aldığı bütün ders, kredi, not ve dere-
celeri gösteren mezuniyet transkripti ve diploma eki verilir.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                 10 Ocak 2021 – Sayı : 31360



(3) Yabancı dil hazırlık programında geçen süre hariç, diş hekimliği programlarını 5
normal eğitim öğretim süresi içerisinde tamamlayarak mezuniyet durumuna gelen öğrenciler-
den, disiplin cezası almamış olmak kaydıyla mezuniyet GNO’su 3.00-3.49 arasında olan öğ-
rencilere onur, 3.50 ve üzerinde olan öğrencilere ise yüksek onur belgesi verilir.

Diploma
MADDE 19 – (1) Beş yıllık eğitim programını başarı ile tamamlayanlara diş hekimi

unvanı verilir.
(2) İlk iki yılının tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış ol-

maları ve ağırlıklı genel not ortalamalarının en az 2.00 olması halinde öğrencilere talep ettikleri
takdirde, Yönetim Kurulu kararı ile 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması
Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre,
temel diş hekimliği bilimleri önlisans diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
leri uygulanır.

(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğren-
ciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretime ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesis-
lerine giremezler.

Kayıt dondurma
MADDE 21 – (1) Öğrenciler belgelemek koşuluyla; sağlık, askerlik, ailevi, öğrenci

değişim programları dışında yurt dışında öğrenim görme, beklenmedik zorunlu olaylar gibi
nedenlerle bağlı bulundukları birimlere, akademik takvimde belirlenen sürede kayıt dondurma
için başvuru yapabilir. İlgili yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun uy-
gun görmesi halinde öğrencinin kaydı dondurulabilir. Bu süreler arasında öğrenci izinli sayılır
ve kayıt dondurulan süreler öğrenim sürelerine dahil edilmez. Kayıt dondurma süresi Akademik
Takvimde belirlenir.

(2) Derslerin başlama tarihini takip eden altıncı haftanın son iş gününden sonra yapılan
kayıt dondurma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(3) Bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere, toplamda normal öğrenim süresinin en
çok yarısı kadar kayıt dondurulabilir. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile
bu süreler uzatılabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet hallerinde ise kayıt dondurma süresi,
bu hallerin süresi kadardır.

(4) Kayıt dondurma başvurusu onaylanan ve mali yükümlülüklerini yerine getiren öğ-
rencilerin, ilgili yarıyılda aldıkları dersler dönem kayıtlarından düşürülür.

(5) Kayıt dondurulan yarıyıllara ait eğitim-öğretim ücretinin yarısı ödenir.
(6) Kayıt donduran öğrenciler, izin süresince Üniversitenin sağladığı imkânlardan ve

öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(7) Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen yarıyılda, eğitim-öğretim ücretlerini ödeyerek

ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine devam ederler. İzin bitiş tarihinden önce Üniversiteye
dönmek isteyen öğrencilerin, Dekanlığa dilekçeyle başvuru yapmaları gerekir. 

İlişik kesme
MADDE 22 – (1) Merkezi yerleştirme ile yapılan kayıtlar, kayıt sayılarının ÖSYM’ye

bildirim tarihinden sonra kaydının silinmesini talep etmesi durumunda eğitim-öğretim ücretinin
tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.
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(2) Mevcut öğrenci; kaydının silinmesini talep etmesi durumunda akademik yıl başla-
dıktan sonra eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini ger-
çekleştirebilir.

(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış
olan öğrencinin kaydı silinir.

(4) Dört yıl üst üstte öğrenim ücretini ödemeyen ya da ders kaydını yenilemeyen öğ-
rencinin Senato kararı ve YÖK onayı ile ilişiği kesilebilir.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 23 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt esnasında bildirdiği

adrese kargo veya posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle veya kesin kayıt
işlemleri tamamlanan öğrencilere verilen e-posta adresine yazılı olarak yapılmak suretiyle ta-
mamlanmış sayılır.

(2) Öğrenciler iletişim adreslerinde meydana gelen değişiklikleri en geç bir hafta içe-
risinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirmek ve/veya öğrenci otomasyon
sistemi üzerinde güncellemek zorundadırlar. Bu şekilde değişiklik bildiriminde bulunmamış,
yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrencilere dosyalarında mevcut en son adreslerine gön-
derilen tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kendilerine
tebliğ edilmiş sayılır.

E-posta adresi
MADDE 24 – (1) Fakülteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Bilişim Teknolojileri

ve Güvenliği Daire Başkanlığı tarafından bir e-posta adresi verilir. Üniversite veya fakülte ile
ilgili duyurular bu e-posta adresine yapılır.

(2) Öğrenci, e-posta adresini aktif durumda tutmak ve takip etmekle yükümlüdür.
(3) E-posta ile gönderilen duyurular tebliğ edilmiş sayılır.
(4) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen öğrencilerin e-posta adresleri iptal

edilir.
(5) E-posta adreslerini ilgili mevzuat hükümlerine aykırı kullananların e-posta adresleri

iptal edilir ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması ge-

reken tedbirler
MADDE 25 – (1) İlçe, il veya Ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık,

doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğ-
retim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından
ayrıca belirlenebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 10/1/2021 tarihli ve

31360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Atlas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eği-
tim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim
Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İstanbul Atlas Üniversitesinden:
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Atlas Üniversitesinde yürütülen ön

lisans ve lisans düzeyindeki her türlü eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Atlas Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve

lisans programlarına öğrenci kabul, kayıt işlemleriyle ön lisans ve lisans düzeyindeki her türlü
eğitim ve öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin o derse ilişkin hedeflenen öğ-

renme kazanımlarına ulaşabilmek için dersle ilgili olarak yaptıkları tüm pratik çalışmalar, se-
minerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar gibi ders saati içinde ve ders saati dı-
şındaki tüm iş yükünün sayısal değerini, 

b) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokulunu,
c) Genel not ortalaması (GNO): Her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının

ders kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam ders kredisine bölünmesi yolu ile bu-
lunacak değeri,

ç) İlgili kurul: Bölümlerde bölüm kurulunu, fakültelerde fakülte kurulunu ve meslek
yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

d) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, meslek yüksekokulla-
rında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

e) Mütevelli Heyet: İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
f) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İstanbul Atlas Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Baş-

kanlığını, 
g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ğ) Rektör: İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörünü,
h) Senato: İstanbul Atlas Üniversitesi Senatosunu,
ı) Üniversite: İstanbul Atlas Üniversitesini,
i) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Atlas Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
j) Yarıyıl not ortalaması (YNO): İlgili yarıyılda alınmış olan her bir dersten elde edilen

başarı notu katsayısının ders kredisi ile çarpılıp toplanması ile elde edilen sayının ilgili yarıyılda
alınan toplam ders kredisine bölünmesi yolu ile bulunacak değeri,

k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt ve Kabul Esasları

Kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl

Senato önerisi üzerine Mütevelli Heyet onayı ve Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.
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Öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Üniversiteye bağlı fakülteler ve meslek yüksekokullarında öğrenci

kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara
göre yapılır.

Üniversiteye kayıt
MADDE 7 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları,

YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, ÖSYM ve Üni-
versite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile e-Devlet üzerinden veya şahsen ya da noter
onaylı vekâlete sahip yasal vekili aracılığıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına doğrudan baş-
vuruları ile kayıt yaptırabilirler.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir. Askerlik durumu, ikametgâhı ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına daya-
nılarak işlem yapılır. Ancak, ilgili kurumların internet sayfalarından sorgulama yapılamaması
durumunda adaydan gerekli belgeler istenir. Belgelerinde eksiklik, tahrifat ya da sahtelik bu-
lunan öğrencilerin kayıtları iptal edilir. Bu kişiler, mezun olsalar dahi kendilerine verilmiş olan
diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
başlatılır. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri verilmez.

(3) Aynı anda ve aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğu
ve/veya kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların kaydı yapılmaz, yapılmış ise silinir.

Yurt dışından öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Üniversiteye yurt dışından öğrenci kabulü, YÖK’ün ilgili mevzuatı,

Üniversitenin ilgili yönergeleri ve Senato kararları çerçevesinde yürütülür.
Özel öğrenciler
MADDE 9 – (1) Özel öğrenciler, yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim ku-

rumuna kayıtlı olup Üniversitede bazı dersleri almalarına izin verilen öğrencilerdir. Özel öğ-
renciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Özel öğrenci olmak amacı ile Üniversiteye başvuranlar, başka bir üniversitenin ka-
yıtlı öğrencisi olduklarını kanıtlamak zorundadır ve kayıtlı olduğu üniversitenin ders alması
için öğrenciye izin vermiş olması gerekir.

(3) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları, ilgili bölümün görüşü alınarak
ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

(4) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve
varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrencilerin Mütevelli Heyet tarafından
belirlenen öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

(5) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süre-
sine dâhildir.

(6) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili ya-
bancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu
belgelemeleri gerekir. İlgili belgelerin geçerliliği Senatoca değerlendirilir.

(7) Özel öğrenci kabulü, YÖK’ün konuya ilişkin mevzuatı ve kararları doğrultusunda
yapılır.

Yatay geçiş yolu ile kayıt
MADDE 10 – (1) Kurum içi ya da kurumlar arası yapılacak olan geçişler, 24/4/2010

tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına
göre yapılır.

Dikey geçiş yolu ile kayıt
MADDE 11 – (1) Üniversite içinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarından yapı-

lacak dikey geçişler, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek
Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine De-
vamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.
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Çift anadal ve yan dal programlarına kayıt
MADDE 12 – (1) Çift anadal ve yan dal programlarında, Yükseköğretim Kurumlarında

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato karar-
larına göre yapılır.

Öğrenci kimlik kartı
MADDE 13 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrencisi

olduğuna dair öğrenciliği süresince ve mezun olana kadar kullanabileceği fotoğraflı bir öğrenci
kimlik kartı verilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim

Öğrenim süresi
MADDE 14 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı ol-

dukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt
yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami
dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş
yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını
azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Üni-
versite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste öğ-
renim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.
Yatay geçiş ve çift anadal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, Yükseköğretim
Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

(2) Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz.
(3) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-

rında geçirilen yarıyıllar öğrenim süresine dâhildir.
(4) Öğrencilerin, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunarak burslu veya burssuz, yurt

içi/yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi görgü arttırmak gibi imkânların doğması durumunda
ilgili yönetim kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile en fazla bir yıla kadar izin
verilebilir. Bu izinler, öğretim süresine dâhil olup bu konudaki başvuruların ders ekleme-silme
süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu öğrenciler de öğrenim ücretinin tamamını öde-
mekle yükümlüdürler. 

Akademik yıl
MADDE 15 – (1) Akademik yıl, her biri en az 14 hafta olan güz ve bahar yarıyıllarından

oluşur. Senato kararıyla yarıyıl süreleri uzatılabilir. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürelere dâhil
değildir. Gerek görülmesi halinde yıllık dersler açılabilir.

(2) Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz okulu öğretimi açılabilir. Yaz okulu öğre-
timine ilişkin usul ve esaslar, yönerge hükümleri ve Senato kararları ile belirlenir.

Akademik takvim
MADDE 16 – (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri

faaliyetleri kapsar ve akademik birimlerin görüşleri alınmak suretiyle Rektörlük tarafından ha-
zırlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konur.

(2) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek deprem, salgın, savaş, seferberlik, terör ve
benzeri olağan dışı durumlarda ve bunların etkisinin devam ettiği süreçlerde; eğitim ve öğretimin
devamının sağlanabilmesi ve öğrenci mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla, eğitim-öğretime
ilişkin esas ve sürelerde değişiklik yapmaya, yeni kararlar almaya Senato yetkilidir.

Öğretim dili
MADDE 17 – (1) Yabancı dil zorunluluğu olduğu belirtilen programların dışında, Üni-

versitede öğretim dili Türkçe’dir. Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetin kararı ve YÖK onayı
ile Üniversitenin bazı diploma programlarında kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğ-
retim yapılmasına karar verilebilir. Hangi programların yabancı dille yapılabileceği ÖSYM kı-
lavuzunda belirtilir.
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(2) Eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlarda yabancı dille ya da eğitim-öğretim
dili yabancı dil olan programlarda Türkçe ders açılmasına 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı
Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato
tarafından belirlenir.

Yabancı dil seviye tespit sınavı 
MADDE 18 – (1) Üniversite Türkçe lisans programlarına kayıtlı tüm öğrencilerin ala-

cağı İngilizce dersleri için öğrencilerin seviyelerine uygun ders görebilmeleri adına tüm lisans
öğrencilerine eğitim-öğretim başlangıcından önce yabancı dil seviye tespit sınavı yapılır.

(2) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan diploma programlarına kayıt yaptıran öğren-
ciler, kayıt yaptırdıkları diploma programının öğretim diline ilişkin yabancı dil seviye tespit
sınavına tabi tutulurlar.

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 19 – (1)  Yabancı dil seviye tespit sınavının sonucuna göre; yabancı dil sevi-

yesi yeterli bulunanlar ile sınavdan muaf tutulanlar, doğrudan birinci sınıfa başlarlar. Yabancı
dil seviye tespit sınavına katılmayan veya bu sınavın sonucuna göre yabancı dil düzeyi yeterli
bulunmayanlar zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederler.

(2) Yabancı dil seviye tespit sınavından muaf olma şartları, sınavın niteliği ve uygulan-
ma şekli, başarı ölçütleri ile yabancı dil öğretimine ilişkin diğer konular Yükseköğretim Ku-
rumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

İsteğe bağlı hazırlık
MADDE 20 – (1) Üniversiteye kayıt yaptıran tüm öğrenciler isteğe bağlı olarak 1 yıl

süreli İngilizce hazırlık sınıfına devam edebilirler. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık okumak isteyen
öğrencilerin de yabancı dil seviye tespit sınavına katılmaları gerekir. İsteğe bağlı hazırlık ücrete
tabidir.

Eğitim-öğretim planı
MADDE 21 – (1) Eğitim-öğretim planı, ilgili bölüm tarafından düzenlenir ve ilgili fa-

külte veya meslek yüksekokul kurulu kararından sonra Senato onayı ile kesinleşir.
(2) Eğitim-öğretim planlarında haftalık dersler, ders saatleri, uygulama/laboratuvar

saatleri, kredisi ile AKTS kredileri belirtilir.
(3) Ön lisans ve lisans programlarında yer alan ve Senato tarafından uygun görülen

bazı dersler yalnız uzaktan öğretim yoluyla veya uzaktan-örgün öğretim karma şekilde verile-
bilir.

(4) Tamamen veya kısmen uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin ölçme faaliyetle-
rinin elektronik ortamlardan hangi oranlarda ve nasıl uygulanacağı ile sınavlarda alınacak gü-
venlik önlemleri Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkelere uygun olarak Senato tarafından
tespit edilir.

(5) Eğitim-öğretim planlarında ilgili diploma programından mezun olmak için gerekli
toplam kredi, AKTS kredisi yükü ile öngörülen zorunlu ve seçmeli dersler, bu derslerin haftalık,
teorik, uygulama ve laboratuvar saatleri ve kredileri ile varsa ön koşulları belirtilir. Ders ve
uygulamaların toplam AKTS’si, her bir yarıyıl için 30 veya her bir yıl için 60 olacak şekilde
belirlenir.

(6) Eğitim-öğretim planlarında ve derslerde yapılacak değişiklikler, öğrencilerin bu de-
ğişiklikten nasıl etkilenecekleri de göz önünde bulundurularak, akademik takvimde belirtilen
tarihlerde, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato kararıyla yapılır. Değişikliklerin uygulama
tarihi, ilgili Senato kararında belirlenir. Değişikliklerden etkilenen öğrencilerin yeni eğitim-
öğretim planına denklik ve intibaklarının ne şekilde yapılacağı ilgili yönetim kurulu kararında
belirtilir. 
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(7) Dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki grupta toplanır. Eğitim-öğretim
planlarında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerinin bulunması
zorunludur.

(8) Seçmeli dersler, ilgili kurullar tarafından bölümlerin ve programların özelliği göz
önünde tutularak belirlenir. Senato, seçmeli dersleri niteliklerine göre Üniversite seçmeli, fa-
külte seçmeli, bölüm seçmeli dersler olarak gruplandırabilir. Bir bölümün/programın aynı isimli
ve aynı kodlu seçmeli dersi yalnız bir seçmeli ders kümesinde yer alır. Öğrenciler seçmeli ders-
lerini belirleyerek kayıt yaptırabilir. Üniversite seçmeli kümesindeki dersler, ilgili
bölümün/programın yer aldığı fakülte dışındaki derslerden oluşur. Fakülte seçmeli kümesindeki
dersler, bölümle/programla ilgili olabileceği gibi, başka bölümlerin/programların öğretim prog-
ramlarında yer alan dersleri de içerebilir. Bölüm seçmeli ders kümesi, bir bölümün/programın
açtığı derslerden oluşur.

Akademik kayıt süresi
MADDE 22 – (1) Her öğrenci kayıtlı bulunduğu akademik programa akademik tak-

vimde belirtilen süre içerisinde Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde mali
yükümlülüklerini yerine getirerek kaydını yaptırır. Belirlenen süre içinde geçerli mazereti ol-
madan kayıt yaptırmayan öğrenciler geç kayıt ücreti öderler. Geç kayıt ücreti her yıl Mütevelli
Heyet tarafından belirlenir. Mazeretleri nedeniyle kayıt yaptırmayan öğrencilerin başvuruları
üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri geçerli görülenlerin geç kayıt ücreti
ödemeden kayıtları yapılır. Kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenci öğrencilik haklarından
yararlanamaz.

Akademik danışmanlık
MADDE 23 – (1) Üniversitede öğrenim gören her öğrenci için bir öğretim elemanı, il-

gili yönetim kurulu tarafından akademik danışman olarak atanır.
(2) Akademik danışman, öğrencinin akademik durumunu öğrenimi süresince izler, haf-

talık ders programının düzenlenmesi ve diğer akademik ve kariyer planlaması ile ilgili konu-
larda öğrenciye rehberlik eder. Öğrencilerin, ders seçme, ders ekleme-bırakma, dersten çekilme
işlemleri danışman onayı ile yapılır.

Derslerin kredi değerleri ve ders yükü
MADDE 24 – (1) Bir yarıyıl süren bir dersin kredisi o ders için haftalık teorik ders

saati toplamına, o derse ilişkin olarak yapılan uygulama, laboratuvar veya diğer çalışmaların
haftalık saat miktarlarının yarısı eklenmek sureti ile belirlenir. Yıllık derslerde bir dersin toplam
kredisi iki katı olarak hesaplanır. Yıllık derslerin kredi ve notları, nihai notun verildiği yarıyıl-
dan itibaren hesaba katılır.

(2) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir yarıyılda aldığı derslerin toplam kredisidir.
Ön lisans ve lisans öğrencilerinin güz ve bahar yarıyıllarında normal ders yükü kayıtlı oldukları
akademik programların ilgili yarıyılı için öngörülen ders yüküdür. 

(3) Ders tekrarı durumunda olan öğrenciler bir yarıyılda başarısız olduğu derslerine ön-
celikle kayıtlanmak ve üst sınıftan ders almamak koşulu ile öngörülen ders yükü üzerine en
fazla iki ders/6 kredilik ders alabilir. 

(4) Çift anadal öğrencileri, dikey geçiş sınavıyla gelen öğrenciler ve mezuniyeti için
gereken toplam kredinin %60'ını başarmış bulunan mezuniyet aşamasındaki son sınıf öğren-
cileri, bunların üzerine fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile öngörülen ders
yükünün %50’si kadar ilave ders alabilirler. Öğrenci öncelikle başarısız olduğu FF, VF dersleri
almak zorundadır. 

(5) Alt yarıyıllardan başarısız dersi olmayıp genel not ortalaması (GNO) 3.00 ve üze-
rinde olan öğrenciler üst yarıyıllardan bir ders danışman onayıyla alabilir.
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Ders kayıtları 
MADDE 25 – (1) Üniversiteye karşı mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler,

danışmanlarının yardımı ve onayı ile güz ve bahar yarıyıllarının başında, akademik takvimde
ilan edilen tarihler arasında ders kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde mali yükümlülüklerini ye-
rine getirmeyen ve ders kaydı yapmayanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Mazeret-
leri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, derslerin başlamasını takip
eden ilk iki hafta içinde gecikmeli olarak mali yükümlülüklerini yerine getirip ders kayıtlarını
yaptırabilirler.

(2) Ön koşullu dersler, derslerin verildiği birimlerin ilgili kurullarının kararı ve Sena-
tonun onayı ile belirlenir. Ön koşullu olarak kabul edilen derslerde, bir ön koşullu derse kayıt
olabilmek için bu derse ön koşul olarak belirlenmiş derslerin alınmış ve başarılmış olması ge-
rekir.

(3) Öğrenciler ilgili diploma programının eğitim-öğretim planlarında belirtilen zorunlu
dersler ile eğitim-öğretim planlarında gösterilen türde ve sayıda seçmeli derse, ilgili yarıyıllarda
kayıt olmakla yükümlüdürler.

(4) Öğrencilerin, daha önce başarısız oldukları dersleri, bu derslerin yeniden açıldığı
ilk yarıyılda öncelikli olarak tekrarlamaları gerekir. Tekrarlanacak dersler, seçmeli ise veya
sonradan eğitim-öğretim planlarından çıkartılmış ise öğrenciler bu derslerin yerine ilgili yö-
netim kurulu tarafından onaylanan eşdeğer dersleri alırlar. Bu durumda; eşdeğer dersin kredi-
sinin, tekrarlanması gereken dersin kredisine eşit veya daha fazla olması gerekir. Öğrenciler,
tekrarlamak zorunda oldukları derslere kayıt yaptırdıktan sonra, ön koşullarını ve varsa eği-
tim-öğretim planlarında belirtilen diğer koşulları sağlamış olmak şartıyla önceki yarıyıllardan
hiç almadıkları derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar.

(5) Önceki yarıyıl/yıl derslerinden VF alarak devamsızlıktan başarısız olan öğrenciler,
öncelikle VF aldıkları derslere kayıt yaptırıp varsa çakışan dersi alamazlar.

Ders ekleme-bırakma
MADDE 26 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, kayıt yaptırdık-

ları derslerde değişiklik yapabilirler. Ders ekleme-bırakma süresi olarak tanımlanan bu süre
sona erdikten sonra derslere kayıt yaptırılamaz.

Devam
MADDE 27 – (1) Öğrenciler, ilk kez aldıkları veya daha önce alıp devamsızlıktan kal-

dıkları için tekrarlayacakları teorik derslerin en az %70’ine ve varsa teorik ders dışındaki her
türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etmek zorundadır.

(2) Önceki yarıyıllarda alınmış ve devam koşulu sağlanmış olan teorik dersler (alan
dersleri hariç) tekrar edileceği zaman yeniden devam şartı aranmaz. GNO hesaplamasında,
tekrar edilen dersten alınan en son harf notu geçerlidir.

(3) Öğrencilerin derse devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Bir der-
sin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen, devamsızlıktan kalan öğrenci ilgili dersten de-
vamsız sayılır ve o dersin sınavlarına alınmaz.

(4) Mazereti veya sağlık sorunu nedeni ile devamsızlık yapılması durumunda raporları
fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde geçerli kabul edilir.
Öğrencinin raporlu ve diğer devamsızlık günlerinin toplamı, yıllık/dönemlik toplam ders saa-
tinin yarısını aşması durumunda devamsızlıktan kalmış sayılır. Öğrenciler, rapor süresince ders-
lere devam edemezler ve sınavlara giremezler.

Eğitim-öğretim ücreti ve burslar
MADDE 28 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Yıllık eğitim-öğretim üc-

retleri ve ödeme esasları, her yıl Mütevelli Heyet tarafından yeniden belirlenerek ilan edilir.
(2) Öğrenciler, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre eğitim-öğretim üc-

retini her yıl ödemekle yükümlüdür. Eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
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(3) Yıllık eğitim-öğretim ücreti, yaz okulu öğretimi ücretini kapsamaz. Yaz okulu öğ-
retiminde açılacak derslerin ücreti Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Bu ücret, belirlenmiş
süre içinde ödenir.

(4) Normal sürelerde mezun olamayan öğrenciler kayıt olacakları derslere ilişkin eği-
tim-öğretim ücretini Mütevelli Heyetin belirlediği derslerin kredisi göz önünde tutularak öder.

(5) Üniversitede sağlanan bursların kapsamı, devam koşulları ve dağıtımı gibi konular,
Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Notlar ve Başarı Değerlendirilmesi

Sınavlar
MADDE 29 – (1) Her dersin ya da eğitim-öğretim çalışmasının öğretim elemanı, yarıyıl

başında öğrencilerin sorumlu olduğu sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların dönem notu
içindeki ağırlıklarını öğrencilere yazılı/elektronik ortamda duyurur. Bir öğrencinin bir dersten
aldığı başarı notunun değerlendirilmesinde, o derse ait çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi,
yarıyıl/yıl içi sınav ve çalışmalarına ait not ortalaması ile yarıyıl/yıl sonu sınavında aldığı not
birlikte değerlendirilir. Klinik uygulamalarda ilgili klinikten gelen değerlendirme raporu ve
devam durumu da dikkate alınır. 

(2) Yarıyıl/yıl içi sınav ve diğer çalışmaların başarı notu içindeki ağırlığı %40'tan az
%70'ten fazla olamaz. İlgili öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve ben-
zeri derse bağlı çalışmaları ve yapılan kısa süreli sınavları ayrı ayrı ya da tek bir ara sınav
olarak değerlendirebilir. Ancak, bir yarıyılda tek ara sınavı yapılması durumunda bu ağırlık en
çok %40 olur. Yarıyıl/yıl sonu sınavları, normal eğitim programını takip eden ve akademik tak-
vimde yer alan sınav dönemi içinde yapılan sınavlardır. Proje, klinik uygulama ve laboratuvar
dersleri gibi niteliği gereğince ilgili yönetim kurulu tarafından sınav yapılmasına gerek görül-
meyen dersler dışında tüm dersler için yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılır.

(3) Yarıyıl/yıl sonu sınavı sonrasında başarısız olan öğrencilere başarısız oldukları ders-
ler için bütünleme sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavına girme koşullarını sağlayamayan öğ-
renciler bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınavından alınan not başarı notunun he-
saplanmasında yarıyıl/yıl sonu sınavı notu yerine geçer.

(4) Yarıyıl/yıl sonu sınavı gerektirmeyen laboratuvar, uygulama, atölye, proje, klinik
uygulama ve bitirme projeleri gibi uygulamalı derslerden başarısız olan öğrenciler bütünleme
sınav hakkından yararlanamazlar.

(5) Öğrenciler başarısız olmadıkları halde istedikleri derslerden not yükseltmek ama-
cıyla, ilan edilen tarihlerde başvuru yapmaları koşuluyla, bütünleme sınavlarına girebilirler.
Başvurduğu halde sınava girmeyen öğrenciye o dersten FF notu verilir.

(6) Öğrenciler ancak ilgili yarıyılda kayıtlı oldukları derslerin bütünleme sınavına gi-
rebilirler.

(7) Ek sınavlar ve tek ders sınavları için bütünleme sınavı düzenlenmez.
(8) Zorunlu hallerde cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.
Sınav esasları
MADDE 30 – (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavlarının tarihleri ve sınavların yapılacağı yerler

ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenerek en geç
sınavlardan bir hafta önce ilan edilir.

(2) Öğrenciler, sınavlara önceden belirlenen tarih ve yerlerde girmek, sınava girerken
yanlarında kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri ve yardımcı ders araçlarını bulundur-
mak zorundadırlar.

(3) Yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılabilmek için;
a) İlgili derse kaydını yaptırmış olmak,
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b) Teorik derslerin %70'ine katılmış olmak,
c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80'ine katılmış olmak, 
ç) Varsa dersin diğer koşullarını yerine getirmek, 
gerekir.
(4) Sağlıkla ilgili mazeretler; öğrencilerin sağlık sorunları ile ilgili aldıkları aşağıda be-

lirtilen istirahat raporlarının tümü, ayrıca kaza, yakınının vefatı ve benzeri sebepler ile ilgili
belgeler, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından, mevzuata uygun düzenlenmiş olup
olmadığı değerlendirilerek kabul edilir. Tereddüt halinde Üniversitenin Tıp Fakültesi/Diş He-
kimliği Fakültesi hastaneleri hakem kurum olarak görev yapar. Mazeret belgesinin 5 iş günü
içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe ibra edilmesi ve mazeret sınavlarının en geç dönemin son
haftasına kadar yapılmış olması gerekir.

a) Öğrencilerin bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumları vasıtası ile gittikleri Üni-
versite, Sağlık Bakanlığı hastaneleri, vakıf üniversiteleri hastanelerinden aldıkları onaylı ra-
porlar.

b) Psikiyatrik hastalıklar için özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlar.
Sınavların yapılışı
MADDE 31 – (1) Bir dersin yarıyıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavları, o dersi veren öğ-

retim elemanı tarafından, zorunlu hallerde ise bölüm/program başkanı tarafından belirlenen
öğretim elemanının sorumluluğu altında yapılır. Bir sınavda sınavın süresi, sınavda kitap veya
diğer kaynaklardan yararlanılıp yararlanılamayacağı öğrencilere bildirilir. Sınava giren öğren-
ciler ve sınav sorumluları tarafından imzalanan bir liste, sınavın sonunda ilgili öğretim elema-
nına verilir. Sınav sırasında öğrenciler, sınav sorumlularının her türlü uyarılarına uymak zo-
rundadır. Gerektiğinde sınav sorumluları öğrencilerin oturdukları yerleri değiştirebilir.

(2) Her öğrenci sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Sınav
sorumluları kimlik kartını yanında bulundurmayan, tanınmayan veya başka bir yol ile kimliğini
belirleme imkânı bulunmayan öğrenciyi sınava almamak veya sınav salonundan çıkarmak yet-
kisine sahiptir.

(3) Sözlü sınavlar öğretim elemanlarına ve sınavı yapılan dersin öğrencilerine açık ola-
rak yapılır, sözlü sınavda sorulan sorular ve verilen cevaplar bir tutanak ile tespit edilerek ilgili
dekanlığa/müdürlüğe teslim edilir.

(4) Engelli öğrencilerin sınavları ile ilgili gereken destek ilgili dekanlık/meslek yük-
sekokulu müdürlüğü tarafından sağlanır.

Sınav düzenini bozucu hareketler
MADDE 32 – (1) Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, atölye, ödev, proje ve benzeri

diğer çalışmalarda, her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, intihal yapan, bunlara teşebbüs
eden, yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan an-
laşılan bir öğrenci, o sınav ya da çalışmadan sıfır not almış sayılır. Sınav sırasında her ne şekilde
olursa olsun sınavın genel düzenini bozan öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve o sınavdan
sıfır not almış sayılır. Belirtilen hallerde ilgili öğrenciler hakkında, ayrıca 18/8/2012 tarihli ve
28388 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-
meliği hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 33 – (1) Ara sınavlar ile yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav sonuçları sınav

dönemini izleyen en geç bir hafta içinde öğretim elemanınca ilan edilir.
(2) Öğrenciler, ilan edilen yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav sonuçlarının ilanından

itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili fakülte dekanlığına/meslek yüksekokulu müdürlüğüne
dilekçe ile başvurarak itiraz edebilirler.

(3) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hatadan kaynaklanan düzeltme talepleri öncelikle
dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından incelenir ve karara bağlanır. İtirazın devamı halinde
ilgili yönetim kurulu tarafından oluşturulan komisyon itirazı inceler. Sınav sonucunda düzeltme
var ise sınav sonucu yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
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Ders notları ve başarı durumu
MADDE 34 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değer-

lendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından sıfır ile yüz arasında bir not verilir;
bu not, ham not, olarak adlandırılır. Hangi ham not aralığının hangi harf karşılığına denk ge-
leceği, üçüncü fıkradaki tabloya göre belirlenir ve yıl sonu notları harf notu olarak Rektörlüğe
bildirilir. 

(2) Her dersin ölçme, değerlendirme yöntemi ve ders planı kapsamındaki çalışmaların
ders başarısının ölçümünde ne oranda etkili olduğu, ders izlencesinde belirtilir ve dersin öğretim
elemanı tarafından akademik yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(3) Notlar şunlardır:
a)

Not Aralığı Katsayısı Harf Notu
90-100 4,00 AA
85-89 3,50 BA
80-84 3,00 BB
70-79 2,50 CB
60-69 2,00 CC
55-59 1,50 DC
50-54 1,00 DD
49 ve altı 0,00 FF
Devamsız 0,00 VF

b) Diğer notlar  ve işaretler şunlardır:
1) M: Muaf.
2) T: Transfer.
3) ÖD: Öğrenci değişim.
4) ERA: Erasmus.
5) E: Eksik.
6) R: Tekrar alınan ders.
7) B: Başarılı.
8) Y: Başarısız.
9) G: Geçti.
10) K: Kaldı.
11) Ç: Dersten çekilme.
12) AG: Akademik Gelişim.
(4) Harf notlarının ve diğer işaretlerin anlamları aşağıda belirtilmiştir:
a) FF notu; bir dersten FF notu alan öğrenciler bu dersi verildiği ilk yarıyıl/yıl tekrar

almak zorundadırlar. Öğrenciler tekrara kaldıkları seçmeli ders yerine başka bir seçmeli ders,
değişen veya kaldırılan dersler yerine bölüm/program başkanlığı tarafından uygun görülen ve
kredi bakımından eş veya yakın değerde olan dersleri alabilirler, bu durumda alınan derse de-
vam zorunluluğu vardır.

b) VF notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları
yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu öğrenciler
yarıyıl/yıl sonu/bütünleme sınavlarına giremezler. Bu not, not ortalaması hesabında FF notu
işlemi görür. VF notu alınan derslerin, dersin açıldığı ilk yarıyıl/yıl alınması ve devam edilmesi
zorunludur.

c) E notu; yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamla-
yamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde yarıyıl/yıl
sonu notlarının ilan tarihinden itibaren bir ay içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak
zorundadır. Akademik takvimde belirtilen bütünleme notlarının son ilan tarihinden itibaren bir
ay içinde nota dönüştürülmeyen E notları otomatik olarak FF’ye dönüşür.
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ç) M işareti; ilgili yönetim kurulu kararı ile muafiyet sınavı yapılan, kredi toplamına
eklenen ancak not ortalamasını etkilemeyen dersler için kullanılır.

d) T işareti; Üniversite içinde yapılan geçişler ile öğrencinin başka yükseköğretim ku-
rumlarından daha önce almış ve başarmış olduğu intibakı yapılan transfer derslerini gösterir.
Bu derslere ilişkin notlar kredi toplamına ve ortalamaya katılır.

e) ÖD işareti; Erasmus Programı dışında kalan öğrenci değişim programları sırasında
alınan dersi gösterir. Bu derslere ilişkin notlar ortalamaya katılır.

f) ERA işareti; Erasmus Programı sırasında alınan dersi gösterir. Bu derslere ilişkin not-
lar ortalamaya katılır.

g) R işareti; tekrar alınan dersi gösterir. Bu derslerde yarıyıl not ortalaması (YNO)/genel
not ortalaması (GNO) hesabında son alınan not değerlendirmeye alınır.

ğ) B notu; başarılı olunan, kredi toplamına ve ortalamaya katılmayan dersler için kul-
lanılır.

h) Y notu; başarısız olunan, kredi toplamına ve ortalamaya katılmayan dersler için kul-
lanılır.

ı) G notu; diğer yükseköğretim kurumlarından alınmış ve not karşılığı olmayan dersler
ile Üniversitede alınmış not karşılığı olmayan, başarılı olunan kredi toplamına eklenen ancak
not ortalamasını etkilemeyen dersler için kullanılır.

i) K notu; diğer yükseköğretim kurumlarından alınmış ve not karşılığı olmayan dersler
ile Üniversitede alınmış not karşılığı olmayan, başarısız olunan, kredi toplamına eklenen ancak
not ortalamasını etkilemeyen dersler için kullanılır.

j) AG işareti; öğrencilerin yeteneklerini artırmak için programları dışında krediye ve
ortalamaya katılmaksızın aldıkları dersleri gösterir.

k) Ç notu; öğrencinin dersten çekildiği durumlarda verilir. Bu derslere not çizelgesinde
yer verilmekle birlikte kredi ve ortalama hesaplarına katılmaz.

Ders muafiyeti
MADDE 35 – (1) ÖSYM sınavına girerek Üniversitenin bir bölümüne/programına yer-

leştirilmiş olan, herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı, mezun veya herhangi bir ne-
denle ayrılmış olan öğrenciler ders muafiyet talebinde bulunması halinde, eskiden okumuş ol-
duğu derslerin hangilerinden muaf sayılabileceği bölüm veya program tarafından Üniversitenin
intibak yönergesine göre değerlendirilerek ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır ve öğren-
cinin muafiyeti işlenir. 

(2) Bu dersler başarı durum belgesindeki açıklama kısmında T işareti ile gösterilir ve
ortalamaya katılır.

(3) Ders muafiyet talebinde bulunan öğrenci fakülte/meslek yüksekokulu yönetim ku-
rulunca muaf edilen derslerden kendi isteği ile muafiyetinin iptali yapılamaz.

Mezuniyet
MADDE 36 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için

ilgili programın tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olması ve genel
not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

(2) Başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli 2.00 GNO’sunu sağ-
layamayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile bütünleme sınavlarını takip eden bir ay
içinde daha önce almış oldukları derslerden kendi seçtikleri sadece bir ders için not yükseltme
sınavı açılır. Not yükseltme sınavı sonucunda GNO’sunu 2.00 yapamayan öğrenci takip eden
dönemde ders tekrarı yapmak zorundadır.

(3) Zorunlu stajını tamamlamamış öğrenciler, stajları tamamlanıncaya kadar mezun
olamaz ve her kayıt dönemi için kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(4) Disiplin cezası almamış olmak kaydıyla mezuniyet GNO’su 3.00-3.49 arasında olan
öğrencilere onur, 3.50 ve üzerinde olan öğrencilere ise yüksek onur belgesi verilir.
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Diploma
MADDE 37 – (1) Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm

gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GNO’su 2.00 veya daha
yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

(2) Lisans diplomalarında Dekan ve Rektörün, ön lisans diplomalarında Meslek Yük-
sekokulu Müdürü ve Rektörün imzası bulunur.

(3) Lisans  düzeyinde öğrenim gören öğrencilere, hazırlık hariç ilgili programın ilk dört
yarıyılının tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve genel
not ortalamalarının en az 2.00 olması halinde talep ettikleri takdirde, Yönetim Kurulu kararı
ile 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Ta-
mamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yük-
sekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

Diploma eki
MADDE 38 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye Öğrenci İşleri Daire Baş-

kanlığı tarafından diploma eki verilir. Bu belgede öğrencinin ders planında bulunan dersler ile
standart diploma eki bilgileri yer alır.

(2) Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 39 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğren-

ciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretime ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin
tesislerine giremezler.

Kayıt dondurma
MADDE 40 – (1) Öğrenciler belgelemek koşuluyla; sağlık, askerlik, ailevi, öğrenci

değişim programları dışında yurt dışında öğrenim görme, beklenmedik zorunlu olaylar gibi
nedenlerle bağlı bulundukları birimlere, akademik takvimde belirlenen sürede kayıt dondurma
için başvuru yapabilir. İlgili yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun uy-
gun görmesi halinde öğrencinin kaydı dondurulabilir. Bu süreler arasında öğrenci izinli sayılır
ve kayıt dondurulan süreler öğrenim sürelerine dâhil edilmez. Kayıt dondurma süresi akademik
takvimde belirlenir.

(2) Derslerin başlama tarihini takip eden altıncı haftanın son iş gününden sonra yapılan
kayıt dondurma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(3) Bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere, toplamda normal öğrenim süresinin en
çok yarısı kadar kayıt dondurulabilir. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile
bu süreler uzatılabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet hallerinde ise kayıt dondurma süresi,
bu hallerin süresi kadardır.

(4) Kayıt dondurma başvurusu onaylanan ve mali yükümlülüklerini yerine getiren öğ-
rencilerin, ilgili yarıyılda aldıkları dersler dönem kayıtlarından düşürülür.

(5) Kayıt dondurulan yarıyıllara ait eğitim-öğretim ücretinin yarısı ödenir.
(6) Kayıt donduran öğrenciler, izin süresince Üniversitenin sağladığı imkânlardan ve

öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(7) Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen yarıyılda, eğitim-öğretim ücretlerini ödeyerek

ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine devam ederler. İzin bitiş tarihinden önce Üniversiteye
dönmek isteyen öğrencilerin, bağlı bulundukları fakülte dekanlığına/meslek yüksekokulu mü-
dürlüğüne dilekçeyle başvuru yapmaları gerekmektedir.
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İlişik kesme
MADDE 41 – (1) Merkezi yerleştirme ile yapılan kayıtlar, kayıt sayılarının ÖSYM’ye

bildirim tarihinden sonra kaydının silinmesinin talep edilmesi durumunda eğitim-öğretim üc-
retinin tamamının ödenmesi şartı ile kayıt sildirme işlemi gerçekleştirilebilir.

(2) Mevcut öğrenci; kaydının silinmesini talep etmesi durumunda akademik yıl başla-
dıktan sonra eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini ger-
çekleştirebilir.

(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış
olan öğrencinin kaydı silinir.

(4) Dört yıl üst üstte öğrenim ücretini ödemeyen ya da ders kaydını yenilemeyen öğ-
rencinin Senato kararı ve YÖK onayı ile ilişiği kesilebilir.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 42 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği

adrese kargo veya posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle veya kesin kayıt
işlemleri tamamlanan öğrencilere verilen e-posta adresine yazılı olarak yapılmak suretiyle ta-
mamlanmış sayılır.

(2) Öğrenciler iletişim adreslerinde meydana gelen değişiklikleri en geç bir hafta içe-
risinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirmek ve/veya Öğrenci Otomasyon
sistemi üzerinde güncellemek zorundadırlar. Bu şekilde değişiklik bildiriminde bulunmamış,
yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrencilere dosyalarında mevcut en son adreslerine gön-
derilen tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kendilerine
tebliğ edilmiş sayılır.

E-posta adresi
MADDE 43 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Bilişim Teknolojileri

ve Güvenliği Daire Başkanlığı tarafından bir e-posta adresi verilir. Üniversite veya ilgili fa-
külte/meslek yüksekokulu eğitim-öğretimi ile ilgili duyurular bu e-posta adresine yapılır.

(2) Öğrenci, e-posta adresini aktif durumda tutmak ve takip etmekle yükümlüdür.
(3) E-posta ile gönderilen duyurular tebliğ edilmiş sayılır.
(4) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen öğrencilerin e-posta adresleri iptal

edilir.
(5) E-posta adreslerini ilgili mevzuat hükümlerine aykırı kullananların e-posta adresleri

iptal edilir ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması

gereken tedbirler
MADDE 44 – (1) İlçe, il veya Ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık,

doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğ-
retim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından ayrıca belirlenebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, ilgili yönetim kurulu
ve ilgili kurul kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İstanbul Atlas Üniversitesinden:
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesinde

eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen

eğitim-öğretim ile öğrenci kayıtları ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin o derse ilişkin hedeflenen öğ-

renme kazanımlarına ulaşabilmek için dersle ilgili olarak yaptıkları tüm pratik çalışmalar, se-
minerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar gibi ders saati içinde ve ders saati dı-
şındaki tüm iş yükünün sayısal değerini, 

b) Dekan: İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
c) Ders kurulu: Konu bütünlüğünü sağlamak amacıyla aynı program içinde verilen teo-

rik ve uygulamalı derslerin bütününü,
ç) Ders yılı: En az otuz iki haftadan oluşan bir eğitim yılını,
d) Eğitim Komisyonu: Üyeleri Dekan tarafından oluşturulan ve bütün sınıflar içerisin-

deki koordinasyondan, eğitim-öğretim planlarından, sınav ve stajların inceleme ve uygulan-
masından sorumlu komisyonu, 

e) Entegre sistem: Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf derslerinin anabilim dallarına göre ve-
rilmeyip konulara ve sistemlere göre verilmesiyle uygulanan Tıp Fakültesi eğitim-öğretim mo-
delini,

f) Fakülte Kurulu: İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
g) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kuru-

lunu,
ğ) Fakülte: İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesini,
h) Genel not ortalaması (GNO): Her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının

ders kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam ders kredisine bölünmesi yolu ile bu-
lunacak değeri,

ı) Genel sınav (final): Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda yıl boyunca alınan bütün ders
kurulları konularını kapsayan ve yılsonunda yapılan sınavı,

i) İntörnlük-aile hekimliği dönemi: Altıncı sınıfta klinik, poliklinik ve gerekli labora-
tuvar uygulamalarını içeren on iki aylık eğitim-öğretim sürecini,

j) Koordinatör: Fakültenin eğitim ve öğretiminin, amaç ve hedefler doğrultusunda uy-
gulanması ve denetlenmesi için Dekan tarafından görevlendirilen sorumlu öğretim üyesini,

k) Kurul başarı puanı: Ders kurulları puan ortalamasının %60’ı ile kurul genel sınav
puanının %40’ının toplamından elde edilen puanı,
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l) Kurul sınavı: Birinci, ikinci, üçüncü yıllarda yıl içerisinde okutulan ders kurullarının
bitiminde her ders kurulu için yapılan sınavı,

m) Mütevelli Heyet: İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
n) Rektör: İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörünü,
o) Senato: İstanbul Atlas Üniversitesi Senatosunu,
ö) Sınıf koordinatörü: Dekan tarafından görevlendirilmiş, sorumlu oldukları senenin

eğitim ve öğretiminin amaç ve hedefleri doğrultusunda planlanması ve uygulanmasından so-
rumlu öğretim üyesini,

p) Staj sınavı: Dördüncü ve beşinci yıllarda görülen her bir stajın bitiminde yapılan sı-
navı, 

r) Staj: Dördüncü ve beşinci sınıfta Üniversitenin Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi
ile Üniversitenin uygun gördüğü diğer merkez ve kliniklerde değişik sürelerde ve değişik kli-
niklerde yapılan klinik eğitim ve uygulamalarını,

s) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Atlas Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ş) Üniversite: İstanbul Atlas Üniversitesini,
t) Yarıyıl not ortalaması (YNO): İlgili yarıyılda alınmış olan her bir dersten elde edilen

başarı notu katsayısının ders kredisi ile çarpılıp toplanması ile elde edilen sayının ilgili yarıyılda
alınan toplam ders kredisine bölünmesi yolu ile bulunacak değeri, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul-Kayıt Koşulları

Kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Fakülteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl Se-

nato önerisi üzerine Mütevelli Heyeti onayı ve Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.
Öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Fakülteye öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuç-

larına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Üniversiteye kayıt
MADDE 7 – (1) Fakülte programına kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci aday-

ları, YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, ÖSYM ve
Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile e-Devlet üzerinden veya şahsen ya da
noter onaylı vekâlete sahip yasal vekili aracılığıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvu-
ruları ile kayıt yaptırabilirler.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir. Askerlik durumu, ikametgâhı ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına daya-
nılarak işlem yapılır. Ancak, ilgili kurumların internet sayfalarından sorgulama yapılamaması
durumunda adaydan gerekli belgeler istenir. Belgelerinde eksiklik, tahrifat ya da sahtelik bu-
lunan öğrencilerin kayıtları iptal edilir. Bu kişiler, mezun olsalar dahi kendilerine verilmiş olan
diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
başlatılır. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri verilmez.

(3) Aynı anda ve aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğu
ve/veya kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların kaydı yapılmaz, yapılmış ise silinir.

Yurt dışından öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Fakülteye yurt dışından öğrenci kabulü, YÖK’ün ilgili mevzuatı, Üni-

versitenin ilgili yönergeleri ve Senato kararları çerçevesinde yürütülür.
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Yatay geçiş yolu ile kayıt
MADDE 9 – (1) Kurum içi ya da kurumlar arası yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 ta-

rihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre ya-
pılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim

Öğrenim süresi
MADDE 10 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı ol-

dukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt
yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi altı yıl olan tıp programını azami dokuz
yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Üniversite yetkili
kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin
ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Yatay geçiş
eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıka-
rılan yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

(2)  Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz.
(3) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-

rında geçirilen yarıyıllar öğrenim süresine dâhildir.
(4) Öğrencilerin, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunarak burslu veya burssuz, yurt

içi/yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi görgü arttırmak gibi imkânların doğması durumunda
Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile en fazla bir yıla kadar
izin verilebilir. Bu izinler, öğretim süresine dâhil olup bu konudaki başvuruların ders ekleme-
silme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu öğrenciler de öğrenim ücretinin tamamını
ödemekle yükümlüdürler. 

Akademik yıl
MADDE 11 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim süresi, her biri en az 32 haftadan oluşan

bir ders yılını kapsayan toplam altı ders yılından oluşur ve entegre (tümleşik) sistem uygulanır.
Fakülte Kurulu, gereken hallerde eğitim-öğretim sürelerinin uzatılması ve ders kurullarının sü-
relerinin değiştirilmesi konularında Senatoya öneri sunabilir.

Akademik takvim
MADDE 12 – (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri

faaliyetleri kapsar ve Fakülte Kurulu tarafından hazırlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya
konur.

(2) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek deprem, salgın, savaş, seferberlik, terör ve
benzeri olağan dışı durumlarda ve bunların etkisinin devam ettiği süreçlerde; eğitim ve öğreti-
min devamının sağlanabilmesi ve öğrenci mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla, eğitim-öğ-
retime ilişkin esas ve sürelerde değişiklik yapmaya, yeni kararlar almaya Senato yetkilidir.

Eğitim-öğretim dili
MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim dili Türkçedir. Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetin

kararı ve YÖK onayı ile yabancı dille eğitim-öğretim yapılmasına karar verilebilir. Yabancı
dille eğitim yapılması halinde ÖSYM kılavuzunda belirtilir.

(2) Eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlarda yabancı dille ya da eğitim-öğretim
dili yabancı dil olan programlarda Türkçe ders açılmasına 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı
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Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı
Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato
karar verir.

İsteğe bağlı hazırlık
MADDE 14 – (1) Fakülteye kayıt yaptıran tüm öğrenciler isteğe bağlı olarak 1 yıl süreli

İngilizce hazırlık sınıfına devam edebilirler. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık okumak isteyen öğ-
renciler de yabancı dil seviye tespit sınavına girmek zorundadır. İsteğe bağlı hazırlık ücrete ta-
bidir.

Eğitim-öğretim planı
MADDE 15 – (1) Her yıl bahar dönemi sonunda, gelecek akademik yılın eğitim-öğre-

tim programı, ders kurulu başkanları ile birlikte, sınıf koordinatörlerince hazırlanıp, Eğitim
Komisyonunda değerlendirildikten sonra Dekanlığa sunulur. Fakülte Kurulu tarafından onay-
landıktan sonra Senatonun onayına sunulur. 

(2) Eğitim-öğretim planlarında haftalık dersler, ders saatleri, uygulama/laboratuvar
saatleri, kredisi ile AKTS kredileri belirtilir.

(3) Her yarıyıl en az 30 AKTS kredisinden oluşur, mezun olabilmek için en az 360
AKTS kredisinin tamamlanması gerekir. Fakültede tıp doktorluğu eğitim-öğretimi aşağıda be-
lirtilen üç kademede yapılır:

a) Temel ve klinik tıp bilimleri dönemi: I., II. ve III. sınıflarda temel tıp ve klinik bi-
limler öğretiminin ilk kademesini oluşturan ağırlıklı olarak teorik ders ve laboratuvar uygula-
malarının olduğu eğitim-öğretim dönemidir.

b) Uygulamalı klinik tıp bilimleri dönemi: IV., V. ve VI. sınıflarda klinik tıp bilimlerinde
uygulamalı hastane eğitim-öğretimine dayalı stajlardan oluşan dönemdir.

c) İntörnlük-aile hekimliği dönemi: VI. sınıfı kapsayan klinik tıp bilimlerinde eğitim
sorumlusu gözetiminde hasta tanı ve tedavisine bizzat katılarak 12 ay süren eğitim-öğretim
dönemidir.

(4) Senato tarafından uygun görülen bazı dersler yalnız uzaktan öğretim yoluyla veya
uzaktan-örgün öğretim karma şekilde verilebilir.

(5) Tamamen veya kısmen uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin ölçme faaliyetle-
rinin elektronik ortamlardan hangi oranlarda ve nasıl uygulanacağı ile sınavlarda alınacak gü-
venlik önlemleri Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkelere uygun olarak Senato tarafından
tespit edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koordinatörlükler, Akademik Danışman

Koordinatör
MADDE 16 – (1) Koordinatör, Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesidir.

Koordinatör, Fakültenin eğitim ve öğretim hedeflerine amaçları doğrultusunda uygulanmasını
sağlar ve denetler. Koordinatör görevi başında olamadığı zamanlarda yerine dekan yardımcısı
vekâlet eder.

Koordinatörün görevleri
MADDE 17 – (1) Koordinatör, sınıf koordinatörleriyle birlikte programların entegre

(tümleşik) sisteme uygun bir şekilde hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.
(2) Ders kurulu başkanları ile birlikte ilgili ders kurullarının bütünlük ve uyum içinde

yürütülmesini denetler.
(3) Sınav görevlendirmelerini hazırlar, sınavların aksamadan yürütülmesini sağlar.
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Sınıf koordinatörleri
MADDE 18 – (1) Dekan tarafından her sınıf için Fakülte öğretim üyeleri arasından bir

sınıf koordinatörü görevlendirilir.
Sınıf koordinatörlerinin görevleri
MADDE 19 – (1) Sınıf koordinatörü sorumlusu olduğu sınıfın akademik takvimini uy-

gular. Sorumlusu olduğu sınıfın programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini
sağlar.

(2) Her ders kurulu sonunda öğretim üyesi ve öğrencilerden gelen geri bildirimleri de-
ğerlendirerek Eğitim Komisyonu Kuruluna bilgi verir.

(3) Ders kurulu sınavları, staj sınavları, mazeret sınavları, genel sınav ve bütünleme sı-
navlarının hazırlanmasında ders kurulu başkanları ile işbirliği yaparak uygulamayı sağlar.

(4) Sorumlusu olduğu sınıfın öğrencilerinin sorunlarının çözümlenmesine yardımcı
olur.

Eğitim Komisyonu
MADDE 20 – (1) Dekanın başkanlığında dekan yardımcıları, Dekan tarafından seçilen

koordinatör ve sınıf koordinatörlerinden oluşur. Komisyon üyeleri 3 yıl süreyle görev yapar. 
(2) Eğitim Komisyonu, her yarıyıl başlamadan en az dört hafta önce ve her yarıyıl bi-

timinden bir hafta sonra toplanır.
(3) Eğitim Komisyonunun görevleri şunlardır: 
a) Her akademik yılda anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda eğitim-öğretim ve

sınavların genel planlamasını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.
b) Fakültede tüm eğitim ve öğretimin, Fakültenin akademik takvimi ile uyumlu olarak

düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
c) Her bahar yarıyılında, bir sonraki akademik yılın akademik takvimini hazırlayarak

Fakülte Kuruluna sunmak.
ç) Yapılan tüm öğrenci sınavlarının sonuçlarını her sınavdan sonra incelemek, başarı

ve/veya başarısızlık nedenlerini saptamak ve bunları rapor halinde Dekanlığa sunmak.
d) Her akademik yılın sona ermesinden sonraki bir ay içinde o akademik yıla ait de-

ğerlendirmeleri yapmak ve sonuçları bir rapor halinde Dekanlığa sunmak.
e) Zorunlu durumlarda eğitim ve öğretimdeki aksamaları önlemek üzere programda de-

ğişiklik önerisini Dekanlığın onayına sunmak.
f) Hedeflenen eğitim kalitesine ulaşmak için gereken değişiklikler ve ders eğitim araç-

ları ile bunların alt yapısı hakkındaki görüş ve önerileri Dekanlığa sunmak.
g) İlgili mevzuatta yapılması gereken değişiklikler konusunda görüş ve önerileri belir-

lemek.
ğ) Devamsızlık veya başka nedenlerle ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler hak-

kındaki bilgileri Dekanlığa ulaştırmak.
h) Dekanın eğitim ve öğretimle ilgili olarak istediği diğer çalışmaları yapmak, gerek-

tiğinde görüş bildirmek ve anabilim dalları ile koordinatörlerin görüşlerini aktarmak.
Akademik danışman
MADDE 21 – (1) Tıp Fakültesinde öğrenim gören her öğrenciye, öğrencinin akademik

durumunu izlemek ve akademik konularda rehberlik etmek amacıyla Dekanlık tarafından bir
akademik danışman atanır.

Devam durumu
MADDE 22 – (1) Ders kurullarındaki laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha

ve klinik çalışmaları gibi uygulamalı derslere ve teorik derslere devam zorunludur.
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(2) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda ilgili ders kurulunda yer alan toplam teorik ders-
lere %70 devam sağlamadığı belirlenen öğrenci ilgili ders kurulu kapsamında yapılan teorik
sınava giremez. Ders kurulunda yer alan herhangi bir anabilim/bilim dalı pratiğinde %80 devam
sağlamadığı belirlenen öğrenci, o ders kurulu sınavı kapsamında yapılan ilgili anabilim/bilim
dalı pratik sınavına giremez. 

(3) Dördüncü, beşinci ve altıncı sınıftaki stajların her birinin %20 ve fazlasına mazeretli
olsa dahi katılmayan öğrenci, o stajdan başarısız kabul edilir ve stajı tekrarlar. %20’den az olan
devamsızlık anabilim dalı tarafından mesai dışı saatlerde öğrenciye telafi ettirilir.

Kurul dışı dersler
MADDE 23 – (1) Ders kurulları dışında kalan bütün dersler kurul dışı dersler olarak

adlandırılır. Bu dersler zorunlu ve seçmeli olarak gruplandırılır. Zorunlu derslerden Atatürk İl-
keleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili dersleri birinci veya ikinci dönemde okutulur. İngilizce ders-
leri ise birinci dönemde zorunludur. Seçmeli dersler, Üniversitede açılmış olan seçmeli ders
havuzundan seçilir.

(2) Bütün dönemlerde Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile kurul dışı ek
ders/dersler konulabilir ve bunlar zorunlu veya seçmeli ders olarak okutulabilir.

(3) Bu dersler, Senato tarafından uygun görülmesi halinde, sadece uzaktan öğretim yo-
luyla verilebileceği gibi bazı dersler hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yo-
luyla verilebilir.

(4) Öğrenci açılan seçmeli derslere ve Üniversite ortak zorunlu derslerine belirlenmiş
olan kurallar çerçevesinde kayıt olmak zorundadır. Bu dersler yarıyıl esasına göre yapılır ve
öğrenciler tarafından açıldığı yarıyılda alınması gerekir. Bu dersler Üniversite tarafından mer-
kezi olarak planlanır, eğitimi ve sınavları yapılır.

Sınavların şekli ve uygulaması
MADDE 24 – (1) Sınavlar teorik (sözlü, yazılı -test veya klasik- veya hem sözlü hem

yazılı) ve pratik (sözlü, yazılı veya hem sözlü hem yazılı) olarak yapılabilir. Bu sınavların ne
şekilde yapılacağı anabilim dalları ve eğitim komisyonu tarafından birlikte düzenlenir. Bir ders
veya ders kurulunun teorik ve pratik sınavları birlikte değerlendirilir. İntörnlük sınıfı hariç
teorik sınav yapılması zorunludur. Ders kurulu sınavlarında ders kurulunu oluşturan
anabilim/bilim dalına ait teorik ve pratik ders ağırlıklarına göre soru sorulur. Staj sonu ve staj
sonu bütünleme sınavları pratik ve/veya teorik; yazılı ve/veya sözlü olarak ilgili anabilim dalı
tarafından yapılır.

(2) Sınav programı akademik takvim çerçevesinde Dekanlık tarafından belirlenir ve
ilan edilir. Dini ve millî bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınav
tarihleri ilan edildikten sonra değiştirilemez. Ancak zorunlu hallerde Fakülte Yönetim Kurulu
tarafından sınav tarihinden en az 3 gün önceden ilan edilmek koşulu ile değiştirilebilir. Sınav
kuralları Eğitim Komisyonu tarafından belirlenir.

(3) Öğrenciler, bütün sınavlar için önceden ilan edilmiş yer, gün ve saatte bulunmak
zorundadır. Öğrenci, girmeye hak kazandığı halde Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen
bir mazereti olmaksızın girmediği sınavdan başarısız sayılır ve sıfır notu ile değerlendirilir.
Öğrencinin girme hakkının olmadığı bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa
dahi bu not geçersizdir ve iptal edilir. Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya
yardım ettiği belirlenen öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma sonucunda
sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği veya yardım ettiği belirlenen öğrenci o sı-
navdan başarısız sayılır ve sıfır notu ile değerlendirilir.
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(4) Her sınavın sonuç ve belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç on gün içinde De-
kanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları Dekanlığın belirlediği yöntemle ilan edildiği anda kesin-
leşir. Sınav sonuçları hakkındaki itirazlar, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç beş iş günü içe-
risinde, yazılı olarak öğrencinin kendisi tarafından Dekanlığa yapılır. Bu itirazlar, ilgili ders
kurulundan Dekanlığın belirleyeceği üç öğretim üyesi tarafından maddi hata yönünden yeniden
incelenir. Dekanlık itiraz sonuçlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Yönetim Kurulu kararı
ile iletir. 

(5) Tüm staj devamlarını tamamlamış ve bir staj hariç tüm staj sınavlarından başarılı
olmuş olan öğrenci intörnlüğe başlayabilir ancak başarısız olduğu staj için en yakın tarihte ya-
pılacak bütünleme sınavına katılmakla yükümlüdür. Öğrencinin, bu sınavdan başarısız olması
halinde stajı tekrarlaması zorunludur.

(6) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazeret hakkı olmaksızın kurul sınavına
katılmayan öğrencinin girmediği kurul sınavı notu sıfır olarak kabul edilir ve kurul sınavları
not ortalaması bu nota göre hesaplanır.

Notlar ve başarı değerlendirme
MADDE 25 – (1) Başarının değerlendirilmesinde, sınavlarda 100 tam puan üzerinden

mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Ortak zorunlu ve seçmeli derslerden başarı hesapla-
ması sene sonunda not ortalamasına eklenir.

(2) 100 üzerinden mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanan ham başarı notları
aşağıdaki tabloda yer alan karşılıklarına göre harf notuna dönüştürülür:

Not Aralığı Katsayısı Harf Notu
90-100 4,00 AA – Mükemmel/Pekiyi
80-89 3,50 BA- Pekiyi
70-79 3,00 BB- İyi
65-69 2,50 CB- Başarılı 
60-64 2,00 CC - Yeterli
55-59 1,50 DC – Koşullu Başarılı 
50-54 1,00 DD – Koşullu Başarılı 
40-49 0,50 FD- Başarısız
00-39 0 FF -  Başarısız
Devamsız VF- Devamsız
Ders kurulu sınavları ve değerlendirmesi
MADDE 26 – (1) Kurul sınavı; birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda her ders kurulu so-

nunda yapılan sınavlardır.
(2) Fakülte öğretim programında ilk üç sınıf bir sonraki sınıfın ön koşuludur. Sınıf geç-

me sistemi uygulanır.
(3) Fakülte öğretim programında ilk üç sınıfta bulunan seçmeli ve zorunlu ortak dersler

için ders geçme sistemi uygulanır.
(4) Eğitim-öğretim, I., II. ve III. sınıflarda sınıf geçme esasına göre yapılır. Bu nedenle

öğrenci; I., II. ve III. sınıflarda sınıfta kaldığı yılı tekrarlar. Ancak I., II. ve III. sınıfta seçmeli
ve zorunlu ortak derslerden başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa devam eder.

(5) Seçmeli ve zorunlu ortak dersler ve seçmeli dersler mezuniyet için koşullu derslerdir. 
(6) Kurul dışı dersler ve seçmeli dersler, ders geçme sistemine göre verilir. Başarı puanı

100 üzerinden 60’tır. Fakülteden mezuniyet için bu derslerden başarılı olunması şarttır.
Final, bütünleme sınavları ve değerlendirmesi
MADDE 27 – (1) Yılsonu final sınavı; son ders veya ders kurulu sınavının bitiminden

en geç 21 gün sonra yapılan, bütün ders kurullarını kapsayan tek bir sınavdır.
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(2) Yılsonu bütünleme sınavı; yılsonu final sınavında başarısız olan öğrenciler için,
aynı sınav döneminde ve yılsonu sınavının bitiminden en geç 21 gün sonra yapılan sınavdır.

(3) Yılsonu başarı notu, kurul sınavları not ortalamasının %60'ı ve yılsonu final sınavı
veya bütünleme sınavı notunun %40'ının toplamı sonucu elde edilir. Başarılı sayılmak için yıl-
sonu final veya yılsonu bütünleme sınavından 100 üzerinden en az 50 (DD) puan almak gerekir.
Sınıf veya staj başarı notu 100 üzerinden en az 60 (CC) ve üstüdür. 

Stajlar ve değerlendirmesi
MADDE 28 – (1) IV. ve V. sınıflarda başarı değerlendirmesi staj geçme esasına göre

yapılır. Bu nedenle öğrenci, IV. ve V. sınıflarda başarısız olduğu veya devamsızlık yaptığı staj
veya stajları tekrarlar.

(2) Staj sonu sınavı; her stajın son gününde yapılan sınavdır.
(3) Tüm stajlara devam etmiş ve biri hariç tüm staj sınavlarından başarılı olmuş öğren-

ciler intörnlüğe başlayabilir. Ancak başarısız olduğu staj için bütünleme sınavına girmek ve
başarısız olduğu takdirde stajı tekrarlamak zorundadır.

(4) Staj sonu bütünleme sınavı; staj sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler bir son-
raki staja devam edebilir. Başarısız olunan stajlar için öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilir.
Bu sınavlara katılabilmek için sınav tarihinden en az iki hafta önce Dekanlığa bir dilekçe ile
başvuru yapılması gerekir. Bu sınavda da başarısız olan öğrenciler, tüm stajların sona erme-
sinden sonra, başarısız olduğu stajı tekrarlar.

Mazeret sınavı
MADDE 29 – (1) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerdeki ders kurullarına devam edip

mazeretleri nedeniyle sınava giremeyen öğrencilerin mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş
iş günü içerisinde bildirmeleri gerekir. Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde öğrencinin
mazeretli sayılmasına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Fakülte Yönetim Kurulu, öğrencinin
her türlü mazeretini değerlendirerek kabul veya ret edebilir. Öğrencinin eğitim süresinde sağlık
raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını, resmî tedavi kurumundan alınacak bir heyet
raporu ile belgelendirmesi gerekir. Mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunda kabul edilen öğ-
rencilere mazeret sınav hakkı verilir. Ders kurulları mazeret sınavı yazılı veya sözlü ya da hem
yazılı hem sözlü yapılabilir. Sağlık mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci
rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(2) Final sınavı, staj sonu ve staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Ku-
rul dışı derslerin ara sınavlarına mazeretleri nedeniyle giremeyenler için 10/1/2021 tarihli ve
31360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Atlas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eği-
tim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

İntörnlük-aile hekimliği dönemi
MADDE 30 – (1) İntörnlük-aile hekimliği dönemindeki eğitim programının amacı; öğ-

rencinin daha önceki yıllarda edindiği teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptır-
mak, öğrenciye hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak ve hekim
adayını, yalnız başına kaldığı zaman bu sanatı en iyi biçimde uygulayabileceği düzeye getir-
mektir.

(2) İntörnlük-aile hekimliği döneminde (altıncı dönem) sınav yoktur. İntörnlük-aile he-
kimliği döneminde öğrenciler, her anabilim veya bilim dalında yapılan çalışma sonunda klinik,
poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, aldıkları hasta öyküleri, yazdıkları epikrizler, has-
talara davranış ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, teorik bilgi düzeyleri, genel davra-
nışları ayrı ayrı göz önüne alınarak staj sorumlusu tarafından başarılı, başarısız olarak değer-
lendirilirler.
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(3) İntörnlük-aile hekimliği dönemindeki stajlardan bir veya birkaçından başarısız olan
öğrenci, bu staj veya stajları tekrar ederek başarılı olmak zorundadır.

(4) İntörnlük-aile hekimliği stajlarının bir veya birkaçından başarılı olamayan öğrenciye
başarısız olduğu staj/stajları başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Bu dönemini ba-
şarı ile tamamlayanlara başka bir sınav uygulamaksızın tıp doktoru diploması verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet Derecesi, Diploma ve Unvanlar

Mezuniyet derecesi
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin mezuniyet dereceleri her dönem için hesaplanan genel

not ortalamaları (GNO) alınarak belirlenir.
Diploma ve unvanlar
MADDE 32 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması; Tıp Fakültesi öğrenimini tamamlayamayıp

18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamam-
lamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksek-
okullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması almaya hak
kazanan öğrencilere verilir.

b) Tıp doktorluğu diploması; tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini
başarı ile tamamlayanlara hekimlik yemini yaptırılarak tıp doktorluğu diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 33 – (1) Öğrenci disiplin işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürü-
tülür.

Kayıt dondurma
MADDE 34 – (1) Öğrenciler belgelemek koşuluyla; sağlık, askerlik, ailevi, öğrenci

değişim programları dışında yurt dışında öğrenim görme, beklenmedik zorunlu olaylar gibi
nedenlerle bağlı bulundukları birimlere, akademik takvimde belirlenen sürede kayıt dondurma
için başvuru yapabilir. Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun
uygun görmesi halinde öğrencinin kaydı dondurulabilir. Bu süreler arasında öğrenci izinli sa-
yılır ve kayıt dondurulan süreler öğrenim sürelerine dâhil edilmez. Kayıt dondurma süresi aka-
demik takvimde belirlenir.

(2) Derslerin başlama tarihini takip eden altıncı haftanın son iş gününden sonra yapılan
kayıt dondurma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(3) Bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere, toplamda normal öğrenim süresinin en
çok yarısı kadar kayıt dondurulabilir. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile
bu süreler uzatılabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet hallerinde ise kayıt dondurma süresi,
bu hallerin süresi kadardır.

(4) Kayıt dondurma başvurusu onaylanan ve mali yükümlülüklerini yerine getiren öğ-
rencilerin, ilgili yarıyılda aldıkları dersler dönem kayıtlarından düşürülür.

(5) Kayıt dondurulan yarıyıllara ait eğitim-öğretim ücretinin yarısı ödenir.
(6) Kayıt donduran öğrenciler, izin süresince Üniversitenin sağladığı imkânlardan ve

öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(7) Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen yarıyılda, eğitim-öğretim ücretlerini ödeyerek

ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine devam ederler. İzin bitiş tarihinden önce Üniversiteye
dönmek isteyen öğrencilerin fakülte dekanlığına dilekçeyle başvuru yapmaları gerekmektedir.
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İlişik kesme
MADDE 35 – (1) Merkezi yerleştirme ile yapılan kayıtlar, kayıt sayılarının ÖSYM’ye

bildirim tarihinden sonra kaydının silinmesini talep etmesi durumunda eğitim-öğretim ücretinin
tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.

(2) Mevcut öğrenci; kaydının silinmesini talep etmesi durumunda akademik yıl başla-
dıktan sonra eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini ger-
çekleştirebilir.

(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış
olan öğrencinin kaydı silinir.

(4) Dört yıl üst üstte öğrenim ücretini ödemeyen ya da ders kaydını yenilemeyen öğ-
rencinin Senato kararı ve YÖK onayı ile ilişiği kesilebilir.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 36 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin fakülteye kayıt esnasında bildirdiği ad-

rese kargo veya posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle veya kesin kayıt
işlemleri tamamlanan öğrencilere verilen e-posta adresine yazılı olarak yapılmak suretiyle ta-
mamlanmış sayılır.

(2) Öğrenciler iletişim adreslerinde meydana gelen değişiklikleri en geç bir hafta içe-
risinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirmek ve/veya Öğrenci Otomasyon
Sistemi üzerinde güncellemek zorundadırlar. Bu şekilde değişiklik bildiriminde bulunmamış,
yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrencilere dosyalarında mevcut en son adreslerine gön-
derilen tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kendilerine
tebliğ edilmiş sayılır.

E-posta adresi
MADDE 37 – (1) Fakülteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Bilişim Teknolojileri

ve Güvenliği Daire Başkanlığı tarafından bir e-posta adresi verilir. Üniversite veya Fakülte ile
ilgili duyurular bu e-posta adresine yapılır.

(2) Öğrenci, e-posta adresini aktif durumda tutmak ve takip etmekle yükümlüdür.
(3) E-posta ile gönderilen duyurular tebliğ edilmiş sayılır.
(4) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen öğrencilerin e-posta adresleri iptal

edilir.
(5) E-posta adreslerini ilgili mevzuat hükümlerine aykırı kullananların e-posta adresleri

iptal edilir ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması

gereken tedbirler
MADDE 38 – (1) İlçe, il veya Ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık,

doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğ-
retim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından
ayrıca belirlenebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, İstanbul Atlas Üni-

versitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Senato, Üniversite Yö-
netim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygula-
nır.

Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazların 

2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ihale ile 
satışı yapılacaktır. 

İl/ilçe 
Mahalle 

Ada 
No 

Parsel 
No 

Alanı 
(m²) Cinsi İmar 

Durumu 
Fiili 

Durumu 
Muhammen 
Satış Bedeli 

Geçici 
Teminat 
Bedeli 

İhale Tarihi 
ve Saati 

İstanbul/ 
Çekmeköy/ 

Ömerli 
80 12 7.459,85 Arsa Konut Boş 8.205.835,00 

TL 
250.000,00 

TL 
21.01.2021 

10:45 

İstanbul/ 
Çekmeköy/ 

Ömerli 
173 3 2.607,79 Arsa Konut Boş 2.868.569,00 

TL 
86.500,00 

TL 
21.01.2021 

11:00 

İstanbul/ 
Çekmeköy/ 

Ömerli 
174 6 1.353,76 Arsa Konut Boş 1.489.136,00 

TL 
45.000,00 

TL 
21.01.2021 

11:15 

2 - İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 21.01.2021 tarihinde Perşembe günü 
sırasıyla saat 10:45-11:00-11:15’te Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır. 

3 - Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 
görülebilir ve 500,00-TL (Beşyüztürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir. Ayrıca 
www.uskudar.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşılabilir. 

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 
a) İstekliler söz konusu taşınmazın satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları 

taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat bedelini 
yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat mektubunu ibraz edecektir. 

b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. 
c) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı sureti ve İkametgâh Belgesi, 
d) T.C. vatandaşı olmak, 
e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış 
olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, şirket ana 
sözleşmesi ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen 
noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 

g) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza 
beyannamesi veya imza sirküleri, 

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi. 

i) Şirket ya da şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir. 
5 - Taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde 

peşin olarak tahsil edilecektir. 
6 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç masrafları, ipotek masrafları ve diğer 

giderleri ödemek alıcıya aittir. 
7 - Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede 

belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 
21.01.2021 tarihinde Perşembe günü saat 10:30’a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla 
veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon 
(TRT) İdaresinin saat ayarı esastır. 

8 - İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi 
yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

İlan olunur. 152/1-1 
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7 KALEM MAKİNE YEDEK PARÇA GRUBU MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 7 kalem makine yedek parça grubu malzemeleri, %20 artar 

- azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık 
ihale usulü ile satın alınacaktır.  

 2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 
RİZE adresinden 80,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.  

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.02.2021 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 
açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez.  

5- Alternatif teklifler kabul edilmez.  
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7-Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- Kısmi teklife açıktır.(İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek 

koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler)  
9-  İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp,  Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  

 11310/1-1 
—— • —— 

57 KALEM CIVATA ELEKTROT KEÇE TEL TEKER GRUBU MALZEMELERİ  
SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 57 kalem cıvata elektrot keçe tel teker grubu malzemeleri, 

%20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 
RİZE adresinden 75,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.  

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.02.2021 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 
açılacaktır. 
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4- Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5- Alternatif teklifler kabul edilmez.  

6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7-Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8- Kısmi teklife açıktır.(İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek 

koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler)  

9-  İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  

10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp,  Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.   11311/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI:  Özülkü Kültür ve Eğitim Vakfı. 

VAKFEDENLER: Şükrü Bülent Özülkü, Yasemin Şule Özülkü Jaicks, Ayşe Özülkü, 

Fatoş Esra Özülkü Demir, Kemal Özülkü. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: Adana. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.12.2020 tarihli ve E:2020/346, K:2020/304 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Din ve mezhep ayrımı yapmaksızın insan haklarına, Atatürk ilkelerine 

ve Anayasa hükümlerine bağlı ülkeye yararlı ve çalışkan sağlık çalışanları kazandırmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Adana ili Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi 1456 ada 576 

nolu parselde kayıtlı taşınmaz. 

YÖNETİM KURULU:  

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Adana ili sınırlarında kurulu bulunan Çukurova 

Üniversitesi Tıp Fakültesine devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 177/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 3/12/2020, 10/12/2020, 17/12/2020, 24/12/2020 ve 

30/12/2020 tarihli Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 
lisans verilen/lisansı sona erdirilen tüzel kişiler listesi: 

1 
03/12/2020 tarihli ve 9744-1 sayılı Kurul Kararı ile;  
Salkım Enerji Geri Dönüşüm ve Biyokütle Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Taşköprü Biyokütle 
Enerji Santrali” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

2 

03/12/2020 tarihli ve 9744-2 sayılı Kurul Kararı ile;  
Salkım Enerji Geri Dönüşüm ve Biyokütle Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Demirköy Biyokütle 
Enerji Santrali” projesi için, 24 (yirmidört) yıl, 3 (üç) ay, 29 (yirmidokuz) gün süreli 
üretim lisansı verilmiştir. 

3 
03/12/2020 tarihli ve 9744-12 sayılı Kurul Kararı ile;  
Ritim Enerji Üretim Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’ne “Hemşin I Reg ve HES” projesi için, 49 
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

4 
03/12/2020 tarihli ve 9747-2 sayılı Kurul Kararı ile;  
Salkım Enerji Geri Dönüşüm ve Biyokütle Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Düzce Biyokütle 
Enerji Santrali” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

5 
03/12/2020 tarihli ve 9747-3 sayılı Kurul Kararı ile;  
Biyomek Elektrik Enerjisi Üretimi ve Sanayi Ticaret A.Ş.’ye “Çine Biyokütle Enerji 
Santrali” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

6 

03/12/2020 tarihli ve 9747-4 sayılı Kurul Kararı ile;  
Biosun Ödemiş Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre San. Tic. A.Ş.’ye “Ödemiş BES” 
projesi için, 29/03/2048 tarihine kadar geçerli olacak 27 (yirmiyedi) yıl, 3 (üç) ay, 26 
(yirmialtı) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 

7 
10/12/2020 tarihli ve 9761-1 sayılı Kurul Kararı ile;  
Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye, “KMK Biyokütle Enerji Santralı” 
projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

8 
10/12/2020 tarihli ve 9801-1 sayılı Kurul Kararı ile;  
Ege Biyogaz Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Ege Biyogaz Enerji Santrali” projesi için, 
10/12/2069 tarihine kadar geçerli 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

9 
10/12/2020 tarihli ve 9801-3 sayılı Kurul Kararı ile;  
Supra Enerji Gıda Temizlik İnşaat Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi’ne “Supra Enerji 
Santrali” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

10 
10/12/2020 tarihli ve 9801-4 sayılı Kurul Kararı ile;  
Bes Biyokütle Enerji Santrali A.Ş.’ye “Besaş Biyokütle Enerji Santrali” projesi için, 49 
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

11 
10/12/2020 tarihli ve 9801-5 sayılı Kurul Kararı ile;  
Ritim Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne “Kütahya Katı Atık Biyokütle 
Santrali” projesi için, 10 (on) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

12 
10/12/2020 tarihli ve 9801-6 sayılı Kurul Kararı ile;  
Ahlat Geri Dönüşüm Enerji Anonim Şirketi’ne “Selçuklu Enerji Santrali” projesi için, 49 
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 
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13 
10/12/2020 tarihli ve 9801-7 sayılı Kurul Kararı ile;  
Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret Anonim Şirketi’ne “Karaman BES” 
projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

14 

17/12/2020 tarihli ve 9813-1 sayılı Kurul Kararı ile;  
4B Adıyaman Enerji Atık Toplama Geri Dönüşüm Sanayi Ticaret A.Ş.’ye “4B Adıyaman 
Biyokütle Elektrik Santrali” projesi için, 28 (yirmisekiz) yıl, 8 (sekiz) ay, 8 (sekiz) gün 
süreli üretim lisansı verilmiştir. 

15 
17/12/2020 tarihli ve 9813-2 sayılı Kurul Kararı ile;  
Denizli Biyogaz Enerji Üretim A.Ş.’ye “Denizli Biyogaz Santrali” projesi için, 49 
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

16 
17/12/2020 tarihli ve 9813-16 sayılı Kurul Kararı ile;  
Ena Elektrik Üretim Ltd. Şti.’ne “Hisar Reg. ve HES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl 
süreli üretim lisansı verilmiştir. 

17 
17/12/2020 tarihli ve 9816-1 sayılı Kurul Kararı ile;  
Bor Biyokütle Enerji Yatırım A.Ş.’ye “Bor BES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli 
üretim lisansı verilmiştir. 

18 
17/12/2020 tarihli ve 9816-5 sayılı Kurul Kararı ile;  
Metafor Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Metafor RES” 
projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

19 

17/12/2020 tarihli ve 9816-8 sayılı Kurul Kararı ile;  
Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş.’ye “İnegöl Biyogaz Elektrik Üretim Tesisi” projesi için, 
18 (onsekiz) yıl, 6 (altı) ay, 21 (yirmibir) gün süreli ve 08/07/2039 tarihine kadar 
yürürlükte olacak üretim lisansı verilmiştir. 

20 
17/12/2020 tarihli ve 9816-9 sayılı Kurul Kararı ile;  
KV Elektrik Üretim A.Ş’ye “Balamir HES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim 
lisansı verilmiştir. 

21 
17/12/2020 tarihli ve 9816-10 sayılı Kurul Kararı ile;  
Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Silopi 
GES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

22 
17/12/2020 tarihli ve 9854-1 sayılı Kurul Kararı ile;  
BBR Madencilik İnşaat Enerji Petrol A.Ş.’ye “BBR Konya Enerji Üretim Tesisi” projesi 
için, 38 (otuzsekiz) yıl, 1 (bir) ay, 14 (ondört) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 

23 

17/12/2020 tarihli ve 9854-2 sayılı Kurul Kararı ile;  
Bientaş Madencilik İnşaat Enerji ve Petrol A.Ş.’ye “Bientaş Konya Termal Bertaraf 
Tesisi” projesi için, 38 (otuzsekiz) yıl, 1 (bir) ay, 14 (ondört) gün süreli üretim lisansı 
verilmiştir. 

24 
17/12/2020 tarihli ve 9854-4 sayılı Kurul Kararı ile;  
Esyel Global Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Erimez RES” projesi için, 49 
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

25 
24/12/2020 tarihli ve 9855-1 sayılı Kurul Kararı ile;  
Respect Biyogaz Elektrik Enerji ve Gübre Üretim San. Tic. A.Ş.’ye “Respect Biyogaz” 
projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 
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26 
24/12/2020 tarihli ve 9855-2 sayılı Kurul Kararı ile;  
Birlik Üretim Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Birlik Üretim BES” projesi 
için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

27 
24/12/2020 tarihli ve 9855-3 sayılı Kurul Kararı ile;  
Gür İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Gür İplik Kojenerasyon” projesi için, 49 
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

28 
24/12/2020 tarihli ve 9917-1 sayılı Kurul Kararı ile;  
Era Çevre Teknolojileri A.Ş.’ye “ERA Erzincan Biyokütle Santrali Tesisi-2” projesi için, 
49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

29 

24/12/2020 tarihli ve 9917-2 sayılı Kurul Kararı ile;  
GPAMG Yenilenebilir Enerji Pazarlama İşletme İthalat İhracat A.Ş.’ye “Piroliz ve 
Gazlaştırma ile Elektrik Üretim Tesisi” projesi için, 10 (on) yıl, 8 (sekiz) gün süreli 
üretim lisansı verilmiştir. 

30 
24/12/2020 tarihli ve 9917-6 sayılı Kurul Kararı ile;  
POWERPOINT Enerji Anonim Şirketi’ne, 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir. 

31 
24/12/2020 tarihli ve 9917-7 sayılı Kurul Kararı ile;  
Zeytin Elektrik Enerji Ticareti Limited Şirketi’ne, 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı 
verilmiştir. 

32 

24/12/2020 tarihli ve 9917-8 sayılı Kurul Kararı ile;  
Atlas İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne “Edirne Biyometanizasyon Elektrik 
Üretim Tesisi” projesi için, 25 (yirmibeş) yıl, 8 (sekiz) ay, 18 (onsekiz) gün süreli üretim 
lisansı verilmiştir. 

33 
24/12/2020 tarihli ve 9917-9 sayılı Kurul Kararı ile;  
Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Malatya 2 Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi” projesi 
için, 10 (on) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

34 
24/12/2020 tarihli ve 9917-10 sayılı Kurul Kararı ile;  
Serenti Enerji A.Ş.’ye “Giresun Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi” projesi için, 14 (ondört) 
yıl 9 (dokuz) ay 21 (yirmibir) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 

35 

24/12/2020 tarihli ve 9917-11 sayılı Kurul Kararı ile;  
Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Gün Güneş 
Akseki Büyükalan 1 GES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı 
verilmiştir. 

36 
24/12/2020 tarihli ve 9920-1 sayılı Kurul Kararı ile;  
Pasha Enerji Yatırımları A.Ş.’ye “Şereflikoçhisar Biyogaz Elektrik Üretim Santrali” 
projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

37 

24/12/2020 tarihli ve 9920-2 sayılı Kurul Kararı ile;  
Cev Marmara Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne “Bolu Katı Atık 
Biyokütle Santrali” projesi için, 17 (onyedi) yıl, 8 (sekiz) ay, 9 (dokuz) gün süreli üretim 
lisansı verilmiştir. 

38 

30/12/2020 tarihli ve 9943-9 sayılı Kurul Kararı ile;  
Akfen Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Mersin DGKÇ Enerji Santrali” için 
verilen 08/03/2012 tarihli ve EÜ/3721-11/2275 numaralı üretim lisansı Karar tarihi 
itibariyle sona erdirilmiştir. 
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39 

30/12/2020 tarihli ve 9943-17 sayılı Kurul Kararı ile;  
Nas Enerji Anonim Şirketi’ne “Fernas-4 GES” üretim tesisi için verilen 03/09/2020 
tarihli ve EÜ/9522-20/04602 numaralı üretim lisansı 30/12/2020 tarihi itibariyle 
sonlandırılarak, Fergün Enerji Anonim Şirketi’ne “Fernas-4 GES” üretim tesisi için, 48 
(kırksekiz) yıl 8 (sekiz) ay 4 (dört) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim 
lisansı verilmiştir. 

40 
30/12/2020 tarihli ve 9960-1 sayılı Kurul Kararı ile;  
Ceylani Biyogaz Enerji Üretim Tarım Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne 
“Ceylani Biyogaz” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 
 151/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2020, 17/12/2020 ve 30/12/2020 tarihli 

Kararlarıyla Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel 
kişiler listesi: 

1 
10/12/2020 tarihli ve 9766-1 sayılı Kurul Kararı ile;  
GD Petrokimya İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 10 (on) yıl süreli 
Madeni Yağ Lisansı verilmiştir. 

2 
17/12/2020 tarihli ve 9819-1 sayılı Kurul Kararı ile;  
Körfez Marmara Akaryakıt Depolama Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreli Depolama 
Lisansı verilmiştir. 

3 
17/12/2020 tarihli ve 9819-2 sayılı Kurul Kararı ile;  
Körfez Marmara Akaryakıt Depolama Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreyle İletim 
Lisansı verilmiştir. 

4 
30/12/2020 tarihli ve 9944-1 sayılı Kurul Kararı ile;  
TKOIL Petrokimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne 10 (on) yıl süreli Madeni Yağ 
Lisansı verilmiştir. 

5 
30/12/2020 tarihli ve 9944-2 sayılı Kurul Kararı ile;  
TFS Akaryakıt Hizmetleri Anonim Şirketi’’ne 15 (onbeş) yıl süreyle Depolama Lisansı 
verilmiştir. 
 151/2/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2020 ve 30/12/2020 tarihli Kararlarıyla 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen / 
lisansı sona erdirilen tüzel kişiler listesi: 

1 
10/12/2020 tarihli ve 9767-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Minacılar Lpg Depolama Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreli LPG Depolama Lisansı 
verilmiştir. 

2 
30/12/2020 tarihli ve 9945 sayılı Kurul Kararı ile; 
Atlantik LPG Dağıtım ve Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi’nin 06.02.2020 tarihli ve 
MLPG-DAĞ/9164/21117 numaralı LPG Dağıtıcı Lisansı sona erdirilmiştir. 
 151/3/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

–– Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği

–– İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

–– İstanbul Atlas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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