
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

ÖNLİSANS -LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN 

DEĞİŞİKLİĞİ 

 

Üniversitemizin 28/06/2017 tarihli ve 30108  sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Önlisans ve Lisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kaldırılmış  olup,  yeni yönetmelik 21/06/2020 tarihli ve 

31162 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.  

 

Eski yönetmelikten farklı olarak yeni yönetmelikte yapılan önemli değişiklikler ve 

eklemeler; 

 

1-  Tanımlar (Madde- 4) 

Yönetmeliğin eski yönetmelikten farklı olarak 4. Maddesine aşağıda belirtilen “Dönem, 

İntibak İşlemi, Muafiyet, Muafiyet ve İntibak Komisyonu ile Yarıyıl/yıl süresi” tanımları 

eklenmiştir. 

 

ç) Dönem: Eğitim-öğretim yılının her bir yarıyılını, 

g) İntibak işlemi: Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce herhangi bir 

yükseköğretim kurumundan alıp başardığı veya muaf sayıldığı derslere göre devam edecekleri 

yarıyıl/yılı belirleme işlemini, 

h) Muafiyet: Daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, kredi, AKTS ve içerik 

uyumuna göre eğitim-öğretim planında bulunan ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi 

durumunu, 

ı) Muafiyet ve İntibak Komisyonu: Bölüm Kurulu önerisi ve Birim Yönetim Kurulu onayı ile 

belirlenen üç öğretim elemanından oluşan komisyonu, 

ö) Yarıyıl/yıl süresi: Bir yarıyıla/yıla ait ders kayıt başlangıç tarihi ile takip eden yarıyıl/yıl 

ders kayıt başlangıç tarihi arasındaki süreyi, 

 

2-  İlk kayıt (Madde-6)  

Üniversiteye kesin kayıt işlemi ile ilgili eski yönetmeliğin 6/2. fıkrası yeni yönetmelikte de  

6/2. Fıkrası yeniden düzenlenmiştir.  

 

Yapılan düzenleme; YÖK, ÖSYM ve Rektörlük tarafından belirlenen ilkeler ve süreler 

içerisinde; E-Devlet üzerinden kesin kayıtlarını yapabileceklerdir. Ayrıca kayıtlarını şahsen ya 

da yasal temsilcileri veya noter onaylı vekâletname ile yetkilendirilmiş temsilcileri aracılığıyla da 

yapabilirler. Kayıtlarını e-devlet üzerinden yapamayanlar şahsen ya da yasal temsilcileri ile de 

kayıtlarını yapabilirler. Elektronik kayıt yapmış öğrencilerin kesin kayıt yapmalarına, kesin kayıt 

yapmış öğrencilerin de elektronik kayıt yapmalarına gerek yoktur.   

 

3- Akademik danışmanlık ve oryantasyon (Madde-8) 

Yeni yönetmeliğin 8/2. Fıkrasında  Önlisans Lisans Öğrencilerinin akademik danışmanlık 

hizmetlerinin “RTEÜ Akademik Danışmanlık Yönergesine” göre yapılacağı şeklinde değişiklik 

olmuştur. 

 

4- Akademik takvim ve öğretim yılı (Madde-9) 

Akademik takvim ve öğretim yılı 9/2. Fıkrası; eğitim öğretim planlamasına yıllık okutulan 

birimlerden dolayı yıl esası eklenerek yeniden düzenlenmiştir. 9/5. Fıkraya ilgili birim yönetim 

kurulu kararı ile gerek görülmesi halinde ders ve sınavların resmi tatil günlerinde yapılabileceği 

eklenmiştir. 

MADDE 9 –  (2) Eğitim-öğretim planlaması yarıyıl ve/veya yıl esasına göre düzenlenir. 

Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl on dört hafta 

ders, bir eğitim-öğretim yılı yirmi sekiz hafta ders işlenecek şekilde planlanır. Ara sınav, yarıyıl/yıl 

sonu sınavı ile bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. 

(3) Eğitim-öğretimin yarıyıl esasına göre planlanması halinde bazı dersler yıl, yıl esasına 

göre planlanması halinde de bazı dersler yarıyıl esasına göre düzenlenebilir. 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/157350


      (5) Resmi tatil günlerinde ders ve/veya sınav yapılmaz. Ancak ilgili dekanlık/müdürlük 

tarafından gerekli görülmesi durumunda yönetim kurulu kararı ile ders ve sınavlar resmi tatil 

günlerinde de yapılabilir. 

 

5- Derslerin kredileri (Madde-12) 

Derslerin kredilerinin ve AKTS lerinin nasıl hesaplanacağı yeni yönetmeliğin 12/2. 

Fıkrasında yeniden düzenlenmiştir. 

 

MADDE 12 –  (2) Derslerin kredilerinin uygulanması aşağıda belirtildiği şekildedir: 

a) Kredinin hesaplanmasında; teorik derslere o dersin haftalık ders saati sayısı kadar kredi 

verilir. Uygulamalı derslere ise o dersin haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir. Teorik ve 

uygulamalı ders kredisi; o dersin haftalık uygulama saatinin yarısıyla, teorik saatinin 

toplanmasından elde edilir. 

b) Bir dersin AKTS kredisi, öğrencinin ilgili dersin çıktılarını elde etmek için sınıf içinde ve 

sınıf dışında dönem boyunca yaptığı her türlü çalışmayı kapsayan iş yükünün saat olarak miktarının 

25’e bölünmesinin tam sayıya yuvarlanması ile elde edilir. 

c) Ders dönemi dışında yapılan staj, uygulama ve benzeri çalışmalara kredi değeri verilmez 

ve ortalamalara dahil edilmez. Ancak bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen öğrencinin 

tamamlamakla yükümlü olduğu toplam AKTS kredisine sayılır. 

 

6- Ders muafiyeti ve intibak (Madde-16) 

6.1- Eski yönetmelikteki Üniversiteye kesin kayıt yapılan ilk yarıyılın/yılın derslerin 

başlangıcından itibaren  on iş günü içinde ders muafiyet başvurusu;   yeni yönetmeliğin 16/1. 

Fıkrasının (a) bendine göre yine öğrenci istediği yarıyıl/yılda; yarıyılın/yılın derslerinin 

başlamasını izleyen beş iş günü  olarak değiştirilmiştir. Ders muafiyet başvurusunun kesin kayıt 

yapılan yarıyıl/yıldan sonra yapılması halinde aynı maddenin (b) bendine göre ders muafiyet 

işlemi; öğrencinin muafiyet başvurusunda bulunduğu yıl/yarıyıldan önceki yıl/yarıyıllarda alması 

gerekirken almadığı veya başarısız olduğu dersler için yapılmaz. 

 

MADDE 16 – (1) a) Öğrenciler muafiyet başvurularını, dilekçe ve ekinde muaf olmak 

istedikleri ders/dersleri ve ders içeriklerini gösterir belgeleri ekleyerek her yarıyılın/yılın 

derslerinin başlamasını izleyen beş iş günü içinde ilgili müdürlük/dekanlıklara yapmak 

zorundadırlar. 

b) Muafiyet işlemleri yapılırken, öğrencinin muafiyet başvurusunda bulunduğu yıl/yarıyıldan 

önceki yıl/yarıyıllarda alması gerekirken almadığı veya alıp da başarısız olduğu dersler için 

muafiyet işlemi yapılmaz. 

 

6.2- Ders muafiyet başvuruları ilgili birim tarafından muafiyet başvurularının sona ermesini 

takiben beş iş günü içinde tüm eğitim-öğretim planını kapsayacak şekilde bir defada karara bağlanır 

ve öğrenciye tebliğ edilir. Ders muafiyeti ile ilgili kararlara itirazlar, kararın bir nüshasının 

öğrenciye teslim tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak yapılır. Yapılan 

itirazlar ilgili birim tarafından aynı usulle değerlendirilir. Öğrenci itiraz süresi içerisinde istediği 

derslerden feragat edebilir. 

 

MADDE 16 –  (4) Ders muafiyeti ile ilgili kararlara itirazlar, kararın bir nüshasının 

öğrenciye teslim tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak yapılır. Yapılan 

itirazlar ilgili birim tarafından aynı usulle değerlendirilir. Öğrenci itiraz süresi içerisinde istediği 

derslerden feragat edebilir. 

 

6.3- Ders muafiyeti ve intibak işlemlerinde eski yönetmelikten farklı olarak aşağıda belirtilen 

kurallar uygulanır;  

- Açıköğretim Fakültesinde alınan derslerden, Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşen 

öğrenciler dahil, sadece ortak zorunlu dersler muaf kabul edilir. 

-Muafiyet istenen dersin kredisinin/AKTS’nin daha düşük olmaması gerekir. 



         - Muafiyet istenen dersin içeriğinin en az % 80 uyumlu olması gerekir. Dersin adının, eşdeğer 

sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. 

- Ortak zorunlu dersler dahil daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumunda başarılı 

olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilen öğrencinin muaf olduğu toplam kredi; bulunduğu 

sınıfta okutulan derslerin toplam kredisinin en az % 70 ise bir üst sınıfa intibakı yapılır. Bu 

öğrenciler, intibaklarının yapıldığı dönem öğrencilerine uygulanan mevzuat hükümlerine tabi 

olurlar. 

 
Örnek Üst sınıfa intibak yapılması:  İİBF İktisat Programının 1. Sınıf derslerin kredi toplamı 40, 2. Sınıf 

derslerin kredileri toplamı 34,  3. Sınıf derslerin kredileri toplamı 30, 4. Sınıf dersleri kredileri toplamı 30 

olsun. 
 

Öğrenci 1- Muafiyet talebinde bulunduğu derslerin toplam kredisi 30 olsun. İktisat Programının 1. Sınıf 

derslerin kredi toplamı 40 olmasından dolayı; öğrenci % 70  şartını sağladığı için sınıfı 2 olarak belirlenir. 
 

Öğrenci 2- Muafiyet talebinde bulunduğu derslerin toplam kredisi 55 olsun. İktisat Programının 1. Sınıf 

derslerin kredi toplamı 40 (% 70 = 28), 2. Sınıf derslerin kredileri toplamı 34 (% 70 = 23,8) olmasından 

dolayı; öğrenci %70 ve fazlası (3. Sınıfa kayıt için 52 krediden muaf olmak gerekmektedir, öğrenci 55 

krediden muaftır)  şartını sağladığı için sınıfı 3 olarak belirlenir. 
 

 MADDE 16 –  (5)  Ders muafiyeti ve intibak işlemlerinde aşağıdaki kurallar uygulanır: 

a) Açıköğretim Fakültesinde alınan derslerden, Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşen 

öğrenciler dahil, sadece ortak zorunlu dersler muaf kabul edilir. 

b) Muafiyet istenen dersin başarı notunun 30 uncu maddede belirlenen harf notlarından en 

az CC harf notu veya karşılığı olması gerekir. 
          b bendi açıklama Öğrencilerin daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları  muafiyet 

talebinde bulunulan derslerin notları; karşılığı Önlisans-lisans yönetmeliğinin 30. maddesinde belirlenen harf 

notlarından en az CC harf notlu ve üstü (CB, BB, BA, AA) dersler muaf kabul edilir. Başarısız dersler 

intibak çizelgesinde gösterilmez.  Diğer yükseköğretim kurumunda alınıp başarısız olunan eşdeğer derslere 

öğrenciler devam etmek zorundadırlar. 

c) Muafiyet işlemlerinde bir dersin ön koşulunun sağlanması için ön koşul olan dersten CC 

ve üzeri, G veya bunların eşdeğeri not alınmış olması gerekir. 

ç) Muafiyet istenen dersin kredisinin/AKTS’nin daha düşük olmaması gerekir. 

d) Muafiyet istenen dersin içeriğinin en az % 80 uyumlu olması gerekir. Dersin adının, 

eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. 

e) Ortak zorunlu dersler dahil daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumunda başarılı 

olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilen öğrencinin muaf olduğu toplam kredi; bulunduğu 

sınıfta okutulan derslerin toplam kredisinin en az % 70 ise bir üst sınıfa intibakı yapılır. Bu 

öğrenciler, intibaklarının yapıldığı dönem öğrencilerine uygulanan mevzuat hükümlerine tabi 

olurlar. 

(6) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilerin daha önce öğrenim gördükleri 

önlisans/lisans programlarından almış ve başarmış oldukları derslerin harf notları, karşılık sayılan 

dersler için geçerli sayılır ve bu notlar genel not ortalamasına katılır. Ancak, öğretim 

programlarında harf notu verilmeksizin başarılı olarak değerlendirilen ders/dersler için en az CC 

harf notu veya karşılığı aranmaksızın öğrenci muaf sayılır ve bu dersler not döküm belgesinde M 

harf notu ile gösterilerek ortalamaya dahil edilmez. (değişmemiştir) 
  6. fıkra açıklama Öğrencilerin daha önceki yükseköğretim kurumlarında  alıp başarılı  oldukları  

derslerden harf notu  G (geçer)-Y (Yeterli) –B (Başarılı) , … vb.  olan dersler için CC şartı aranmadan muaf 

edilir. Bu dersler M (muaf) harf notu olarak transnkripte işlenerek genel akademik not ortalamasına dahil 

edilmez. 
 

7- Ortak zorunlu yabancı dil dersleri ve muafiyet sınavı (Madde-17)   

 Eski yönetmeliğin 17/2. Fıkrasındaki ortak zorunlu yabancı dil dersi muafiyet  sınavından 

başarılı sayılabilmek için 100 puan üzerinden 50 puan olan başarı notu yeni yönetmeliğin 17/2. 

Fıkrasında  100 puan üzerinden en az 60  puan olmuştur. Bu fıkra 2020-21 Eğitim Öğretim 

Yılından itibaren uygulanacaktır. 

 

 



Ortak zorunlu yabancı dil dersleri ve muafiyet sınavı 

MADDE 17 – (2) Her eğitim-öğretim yılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte 

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından ortak zorunlu yabancı dil dersleri için yabancı 

dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 puan üzerinden en az 60 puan alan öğrenciler, ortak 

zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar ve alınan notlar 30 uncu maddeye göre harf notuna 

çevrilerek genel akademik not ortalamasına katılır. 

 

8- Öğrenim harcı (Madde-18) maddede değişiklik olmamıştır.  

Öğrenciler her öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat 

hükümleri uyarınca belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen sürede 18. 

Maddeye göre ödemekle yükümlüdürler. Katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrenci, o dönem 

için derse kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin katkı payı/öğrenim 

ücretini ödemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.  

 

9- Yarıyıl kayıtları maddesinin (Madde 21) adı yeni yönetmelikte “Derse kayıt ve kayıt 

yenileme” olarak değişmiştir. 

9.1-Yönetmeliğin 21/1. fıkrasına göre; öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde 

belirtilen süreler içinde, bulundukları sınıf ve durumlara göre bilgisayar ortamında interaktif olarak 

derslerini seçmek suretiyle kayıt yenilemek zorundadırlar.  

9.2- Eski yönetmeliğin 21/2. Fıkrasında öğrencilerin birinci sınıf birinci yarıyıl derse 

kayıtları ÖİDB tarafından yapılmakta iken yeni yönetmeliğin 21/2. Fıkrası Derse kayıt ve kayıt 

yenileme işlemlerinin tüm öğrencilerin kendileri tarafından yapılacağı şeklinde değiştirilmiştir. 

Yeni kayıt olan birinci sınıf öğrencilerinin güz yarıyılı derse kayıtları da öğrencilerin kendileri 

tarafından yapılacaktır. 

 

MADDE 21 -(2) Derslere kayıt ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, 

bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler. 

 

9.3-Madde 21/3’e göre derse kayıt işlemlerinde (değişiklik olmamıştır) öğrencinin; 

a) Ders seçme işlemini öğrenci bilgi sisteminden yapması, 

b) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmesi, 

c) Kayıt olduğu dersleri danışmanına onaylatması, gerekir. Ders seçim işlemi danışmanı 

tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez. 

 

9.4-Eski yönetmeliğin 21/4. Fıkrasındaki; göre ders kaydını süresi içinde yaptıramayan 

öğrencinin mazeretini belirten dilekçe ve belgeleri ile birlikte ilgili akademik birime  akademik 

takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden itibaren on işgünü olan başvuru süresi yeni 

yönetmeliğin 21/4. Fıkrasına göre  beş iş günü  olarak değişmiştir.  

 

MADDE 21 -(4) Süresi içinde ders kaydı yapmamış olan öğrencilerin kayıtlarının 

yenilenmesine, derslerin başlama tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde mazeretlerini belirten 

dilekçe ve belgeleri ile kayıtlı oldukları akademik birime müracaat etmeleri halinde ilgili birim 

yönetim kurulu karar verir. Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin derse kayıtları bu maddenin 3 

üncü fıkrasının (b) bendindeki yükümlülüklerini yerine getirmeleri koşuluyla ilgili akademik 

birimlerin kararları doğrultusunda yarıyıl/yıl derslerinin başlangıç haftasını takip eden en geç 

üçüncü hafta içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. 

 

10-  Derse kayıt esasları (Madde 22) 

Derse kayıt esaslarında dönemlik ders yükünde değişiklik olmamıştır. Madde 22/2. Fıkranın 

a bendi“ Öğrencinin bir yarıyılda alacağı haftalık ders yükü 40 ders saatinden fazla olamaz. Ancak, 

azami öğrenim sürelerinin son yılında bulunanlar ile tüm dersleri aldığında o yarıyılın sonunda 

mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin devam şartını sağladıkları dersler için kırk saat şartı 

aranmaz.”  

 

 



Örnek Dönemlik Derse kayıt uygulaması 
Bir yarıyılda alınabilecek  ders saati toplamı 40’tır. Ancak; 

 

1- Azami öğrenim sürelerinin son yılında bulunanlar (önlisans programlarına kayıtlı öğrenciler için 4. Yılında, 

lisans programlarına kayıtlı öğrenciler için 7. Yılında bulunanlar) devam şartını sağladıkları dersler için 40 saat 

şartı aranmaz. 
 

Örnek 1 : Öğrenci önlisans programına kayıtlı ve 4. Yıl/7. Yarıyılını okumaktadır. 35 saatlik devam etmesi gereken 

dersi ve 10 saatte devam şartını sağladığı başarısız dersi  bulunmaktadır. 

Azami öğrenim süresinin son yılında bulunmasından dolayı 40 saat devam alma hakkı bulunmasından dolayı 35 saatlik 

derslerin hepsine  ve geriye kalan 10 saatlik başarısız derslerden devam şartını sağlamış olduğundan tüm kalan 

derslerine kayıt yapma hakkı bulunmaktadır. 

 

Örnek 2 : Öğrenci önlisans programına kayıtlı ve 4. Yıl/7. Yarıyılını okumaktadır. 45 saatlik devam etmesi gereken 

dersi ve 15 saatte devam şartını sağladığı başarısız dersi  bulunmaktadır. 

Azami öğrenim süresinin son yılında bulunmasından dolayı 40 saat devam alma hakkı bulunmasından dolayı devam 

alması gereken 45 saatlik derslerden 40 saate kadar derse kayıt yapabilecektir. 5 saatlik dersi bırakacaktır. Ancak 15 

saatlik devam şartını sağladığı  başarısız derslerin hepsine kayıt yapabilecektir. Bu öğrencinin belirtilen dönemde 

alabileceği ders saati 40 saat (devam alması gereken) + 15 saat (devam aldığı) olmak üzere toplam 55 saat olacaktır. 
 

2- Tüm dersleri aldığında o yarıyılın sonunda mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin devam şartını 

sağladıkları dersler için kırk saat şartı aranmaz. 

 

Örnek 1 : Öğrenci önlisans programına kayıtlı ve 2. Yıl/4. Yarıyılını okumaktadır. 2. Yıl 3. Yarıyıldanda 1 (bir) başarısız 

dersi bulunmaktadır. 4. Yarıyılda ise  35 saatlik devam etmesi gereken dersi ve 10 saatte devam şartını sağladığı 

başarısız dersi  bulunmaktadır. Öğrenci son döneminde vede 3. Yarıyıldan tek dersi kalmasından dolayı mezuniyet 

aşamasında bulunmaktadır.  

 

Öğrenci ; 4. Yarıyılda 40 saat devam alma hakkı bulunmasından dolayı 35 saatlik derslerin hepsine  ve geriye kalan 10 

saatlik başarısız derslerden devam şartını sağlamış olduğundan tüm kalan derslerine kayıt yapma hakkı bulunmaktadır. 

Almış olduğu derslerden başarılı olursa bahar dönemi sonunda tek ders sınavına girme hakkı olacaktır. 

 

Örnek 2 : Öğrenci önlisans programına kayıtlı ve 2. Yıl/4. Yarıyılını okumaktadır. 2. Yıl 3. Yarıyıldanda 1 (bir) başarısız 

dersi bulunmaktadır. 4. Yarıyılda ise  45 saatlik devam etmesi gereken dersi ve 10 saatte devam şartını sağladığı 

başarısız dersi  bulunmaktadır. Öğrenci son döneminde vede 3. Yarıyıldan tek dersi kalmasından dolayı mezuniyet 

aşamasında bulunmaktadır.  
 

Öğrenci ; 4. Yarıyılda 40 saat devam alma hakkı bulunmasından dolayı devam alması gereken  45 saatlik derslerin 40 

saate ve devam şartını sağlamış olduğu 10 saatlik başarısız derslerine kayıt yapma hakkı bulunmaktadır. Bu öğrencinin 

belirtilen dönemde alabileceği ders saati 40 saat (devam alması gereken) + 10 saat (devam aldığı) olmak üzere toplam 

50 saat olacaktır.  Kalan  5 saatlik ders ise daha sonraki dönemlerde alınacaktır. 
 

10.1- Lisans öğrencilerinin dördüncü yarıyıldan sonra üst yarıyıldan ders alabilmek için 

GANO’nun en az 1,50 olma şartı değişmemiştir. (Madde 22/2. Fıkranın b bendi)  

 

10.2- Üst yarıyıllardan ders alma: Eski yönetmeliğin 22/9. fıkrası  sadece lisans öğrencileri 

için  “Genel akademik not ortalaması 2,50-3,00 arasında olan öğrenciler için en fazla bir ders; 

3,00-3,49 arasında olan öğrenciler en fazla iki ders; 3,50 ve üzerinde olan öğrenciler ise en fazla 

üç ders alabilirler. “ şeklinde iken yeni yönetmeliğin 22/7. fıkrasına göre GANO şartının 

sağlanması halinde  önlisans öğrencilerinin de üst yarıyıllardan ders  alabilecek şekilde   değişmiştir. 

 

MADDE 22 –  (7) GANO’su en az 3.00 olan öğrenci, danışmanının olumlu görüşüyle, ikinci 

fıkradaki ders yükü ile sınırlı olmak kaydıyla ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği, 

programlarına ait bir üst yarıyıl/yıl derslerinden en fazla 3 tane alabilir. 

 

11- Derslere devam esasları (Madde 23) 

11.1-Yeni yönetmeliğin 23/3. Fıkrasına göre öğrencilerin derslere devam durumları öğretim 

elemanları tarafından yarıyıl/yılsonu sınavlarından önceki son iş günü mesai saati bitimine kadar 

öğrenci bilgi sistemine girilmesi şartı eklenmiştir. 

 

MADDE 23 –  (3) Derslere devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve 

yarıyıl/yılsonu sınavlarından önceki son iş günü mesai saati bitimine kadar öğrenci bilgi sistemine 

girilir. 



 

11.2- Eski yönetmeliğin 22/7. fıkrasında “devamsızlık haricinde başarısız derslerin 

tekrarlanmasında teorik dersler hariç  uygulama, laboratuvar ve derse bağlı diğer çalışmalarda 

devam şartı aranmakta iken” yeni yönetmeliğin 22 /7. Fıkrasına göre; teorik dersler hariç 

tamamen uygulamalı olan derslerden ise devam şartı aranacağı, hem teorik kısmı hem de 

uygulaması bulunan derslerin tekrar edilmesi durumunda devam şartının aranıp aranmayacağına 

ilgili birim kurullarının karar  vereceği şeklinde değiştirilmiştir. 

 

MADDE 23 –  (7) Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme şartını bir kere yerine getiren 

öğrenciden, bu dersi daha sonraki yarıyıllarda tekrarlaması durumunda, sadece teorik derslerden 

devam şartı aranmaz, tamamen uygulamalı olan derslerden ise devam şartı aranır. Ancak hem 

teorik kısmı hem de uygulaması bulunan derslerin tekrar edilmesi durumunda devam şartının 

aranıp aranmayacağına ilgili birim kurulları karar verir. 

 

12- Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları (Madde 25) 

Eski yönetmeliğin 25/3. Fıkrasında yarıyıl/yıl içi çalışmaların sayısı ve harf notuna katkısının 

öğretim elemanı tarafından yarıyılın ilk üç haftası içerisinde öğrenciye duyurulması, yeni 

yönetmeliğin 25/3. Fıkrasına göre öğretim elemanı tarafından yarıyılın/yılın ilk haftası içerisinde 

öğrenci bilgi sistemine girilmesi şeklinde değişmiştir. 

 

MADDE 25 –  (3) Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınav ve yarıyıl/yıl içi çalışmaların sayısı ve 

harf notuna katkısının oranı dersin öğretim elemanı tarafından belirlenerek, yarıyılın/yılın ilk 

haftası içerisinde öğrenci bilgi sistemine girilir. 

 

13- Tek ders sınavı (Madde 28)  : Eski yönetmeliğin 28/3. Fıkrasına göre öğrencilerin tek 

ders sınavında başarılı olabilmek için, 100 üzerinden en az 50 puan alma zorunluluğu yeni 

yönetmeliğin 28/3. Fıkrasına göre 100 üzerinden en az 60 puan olarak değiştirilmiştir. Bu 

değişiklik 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılından itibaren tüm öğrencilere uygulanacaktır. 

 

14- Notlar (Eski Yönetmelik 31. Madde, Yeni Yönetmelik 30. Madde ) 

Eski yönetmeliğin 31/4. Fıkrasında belirtilen not aralıkları yeni yönetmeliğin 30/4. Fıkrasında 

belirtilen şekilde değiştirilmiştir. 100 üzerinden 50 olan geçme notu 60 yapılmıştır.  Bu değişiklik 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılından itibaren tüm öğrencilere uygulanacaktır.  

 

MADDE 30 –  (4) Üniversitenin harfle ilan edilen başarı notları ile ağırlık katsayıları 

aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

 

 

 

100’lük 

Başarı Notu 

Harf 

Notu 
Katsayı Başarı Durumu 

Not 

Ortalamasına 
Anlamı 

91-100 AA 4,0 Başarılı Katılır Mükemmel 

84-90 BA 3,5 Başarılı Katılır Çok İyi 

77-83 BB 3,0 Başarılı Katılır İyi 

70-76 CB 2,5 Başarılı Katılır Orta 

60-69 CC 2,0 Başarılı Katılır Yeterli  

50-59 DC 1,5 
Yarıyıl Not Ortalamasına ve Sınav 

Türüne Göre Başarılı/ Başarısız 

Katılır Şartlı Başarılı 

(Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç) 

40-49 DD 1,0 Başarısız Katılır Başarısız 

30-39 FD 0,5 Başarısız Katılır Başarısız 

0-29 FF 0,0 Başarısız Katılır Başarısız 

0 D 0,0 Başarısız Katılır Devamsız 

 G  Başarılı  Katılmaz Geçer 

 K  Başarısız Katılmaz Kalır 

 S  Süren Çalışma Katılmaz  

 M  Başarılı Katılmaz Muaf 



 

15- Not ortalaması (Eski Yönetmelik 32. Madde, Yeni Yönetmelik 31. Madde ) 

Eski yönetmelikteki 32. Maddede belirtilen not ortalama hesaplamasında bir değişiklik 

olmayıp, yeni yönetmeliğin 31. maddesinde not ortalamalarının nasıl hesaplandığı açıkça 

belirtilmiştir. 

 

Not ortalaması 

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, her yarıyıl/yıl sonunda ders dönemi dışında 

yapılan staj, uygulama ve benzeri çalışmalar hariç diğer tüm dersler için hesaplanan GANO ile 

izlenir. 

(2) Öğrencilerin başarı durumlarına ilişkin hesaplamalar aşağıda belirtildiği şekilde yapılır: 

a) Not ortalaması; not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten bu 

Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre alınan harfli notun katsayısı çarpılarak 

bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, 

bir yarıyılda harf notu oluşan dersler için yapılırsa YANO; öğrencinin bulunduğu yarıyıla kadar 

harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GANO elde edilir. 

b) Bu hesaplamalar sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. 

Virgülden sonraki üçüncü hane, beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, ikinci haneyi bir 

artıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır. 

c) Kayıtlı bulunulan yarıyıl/yıl sonu itibariyle GANO belirlenirken; öğretim programında 

belirtilen fakat ders kaydı yapılmamış dersler ortalama hesaplarına katılmaz. 

ç) YANO ve GANO’nun hesaplanmasında yıllık okutulan derslerin notu dersin alındığı yılın 

sonundaki yarıyıla katılır. 

(3) Gerek yarıyıl/yıl, gerek ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında, AA’dan FF’ye 

kadar verilen notlar esas alınır. D harf notu da FF notu işlemi görür. 

(4) Öğrencinin öğrenimi süresince almış olduğu bütün notlar not durum belgesinde gösterilir. 

 

16- Onur öğrencileri (Eski Yönetmelik 33. Madde, Yeni Yönetmelik 32. Madde ) 

Yeni yönetmeliğin 32. Maddesine göre onur öğrencisi olma şartları ve bu şartları sağlayan 

öğrencilerin mezuniyet transkriptlerinde onur öğrencisi oldukları bilgisinin belirtileceği şeklinde 

değişiklik yapılmıştır. 

 

Onur öğrencileri 

MADDE 32 – (1) Önlisans/lisans öğrenimini uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak 

kaydıyla tamamlayan ve GANO’su; 

a) 3,00 - 3,49 olan öğrenciler, onur öğrencisi, 

b) 3,50 ve üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi, olarak mezun olurlar. 

(2) Onur veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olan öğrencinin mezuniyet transkriptinde 

bu bilgi belirtilir. 

 

17- Kayıt sildirme (Eski Yönetmelik 36. Madde, Yeni Yönetmelik 35. Madde ) 

Yeni yönetmeliğin 35/1. fıkrası; Üniversiteden kendi isteğiyle kaydını sildirmek öğrencinin 

şahsen veya  noterden tasdikli vekâletname ile birlikte vekillerinin başvurmaları halinde kayıt silme 

işleminin yapılacağı şeklinde değiştirilmiştir. 

 

MADDE 35 – (1) Üniversiteden kendi isteğiyle ayrılmak isteyen öğrencinin, kayıtlı olduğu 

birime bizzat veya noterden tasdikli vekâletname ile birlikte vekillerinin başvurmaları halinde kayıt 

silme işlemi yapılır. Kaydı silinen öğrenciye ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez. Bu 

yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz. 

 

17- Özel öğrenci (Eski Yönetmelik 40. Madde, Yeni Yönetmelik 39. Madde ) 

Diğer yükseköğretim kurumları öğrencilerinin üniversitemizde özel öğrenci olarak öğrenim 

görme başvurusu yeni yönetmeliğin 39.  Maddesinin 2. Ve 3.  Fıkralarına göre yapılır.  

 



17.1- Eski yönetmeliğin 40/2. Fıkrasında belirtilen öğrencinin kendi üniversitesinin 

başvurusunun kabul ettiğine dair gerekli olan  “Üniversitede öğrenim görmelerini kabul ettiğine 

dair yönetim kurulu/senato kararı” yeni yönetmeliğin 39/2. fıkrasında “Üniversitede öğrenim 

görmelerini kabul ettiğine dair yazısı” şeklinde değişmiştir. Özel öğrenci başvurularında ilgili 

üniversitenin senato/ÜYK veya birim kararı.  kabul edilecektir. 

 

17.2- Diğer üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin Üniversitemize Eski yönetmeliğin 

40/2. Fıkrasında belirtilen “Yarıyıl derslerinin başlangıcından itibaren on iş gününden …...” 

başvuru süresi yeni yönetmeliğin 39/3.  Fıkrasına eklenerek “Yarıyıl/yıl derslerinin başlamasından 

önceki son iş günü mesai saati bitimine kadar” şeklinde değişmiştir. 

 

MADDE 39 –  (3) Yarıyıl/yıl derslerinin başlamasından önceki son iş günü mesai saati 

bitimine kadar yapılan özel öğrencilik müracaatları ilgili yarıyıl/yıl için, daha sonra yapılmış olan 

müracaatlar ise bir sonraki yarıyıl/yıl için değerlendirmeye alınır. 

 

18-Tebligat ve adres bildirme (Eski Yönetmelik 42. Madde, Yeni Yönetmelik 41. Madde) 

Yeni yönetmeliğin 41. Maddesine göre adres ve iletişim bilgilerinin güncellenmesinden, 

değişikliklerinin bildirilmesinden öğrenci sorumludur. Öğrenci, öğrenci bilgi sisteminde adres ve 

iletişim bilgilerini güncellemek zorundadır. Öğrencinin genelini ilgilendiren duyurular 

Üniversitenin/birimin resmi internet sitesinden yayımlanır. 

 

Tebligat ve adres bildirme 

MADDE 41 – (1) Öğrenciye her türlü bildirim, Üniversitenin öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı 

posta ve/veya e-posta adresine yapılır. Adresin güncellenmesinden ve adres değişikliklerinin 

bildirilmesinden öğrenci sorumludur. 

(2) Öğrencilerin genelini ilgilendiren düzenlemeler, Üniversitenin/birimin resmi internet 

sitesinde yayımlanır. Öğrenci bu duyuruları takip etmekle yükümlüdür. 

 

18- Hüküm bulunmayan haller  (Eski Yönetmelik 44. Madde, Yeni Yönetmelik 43. 

Madde ) 

Yeni yönetmeliğin 43. Maddesine deprem, salgın, savaş, terör vb. durumlarda eğitim 

öğretimin devamı ve öğrenci mağduriyetinin önlenebilmesi amacıyla aşağıda belirtilen 2. Fıkra 

eklenmiştir. 

 

MADDE 43 –  (2) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek deprem, salgın, savaş, seferberlik, 

terör ve benzeri olağandışı durumlarda ve bu durumların 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. 

 

 

 


