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Öğretim süresi
MADDE	8	–

(1) İngilizce hazırlık programında geçirilen süre hariç,	Üniversitedeki
lisans programlarının normal	süresi sekiz (8) yarıyıldır.	

(2) Azami süre,	İngilizce hazırlık programında geçirilen süre hariç
lisans programları için on	dört (14) yarıyıldır.

(3) Süreye sayılmaksızın alınmış izinler ve kayıtsız kalmış olmak ya da	
kayıt yenilememe durumunda normal	ve azami süreler geçerlidir.	



Eğitim-öğretim yılı

MADDE	9-

(1) Bir eğitim-öğretim yılı iki (2) yarıyıldan oluşur.

(2) Yaz okulu süreci ayrı bir eğitim-öğretim yarıyılı sayılmaz.  



Yarıyıl kaydı

MADDE 11 –

(1) Öğrenciler, her yarıyıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıtlarını yenilemekle
yükümlüdürler.

(2) Öğrencinin yarıyıl kaydı, ancak danışmanı tarafından programı ONAYLANDIĞI zaman 
gerçekleşir. 

(3) Mazeretleri nedeniyle akademik kayıtlarını yaptıramayanların e-dilekçe ile başvuruları,	
FEF	Dekanlık YK	tarafından incelenir ve mazeretleri geçerli görülenler akademik
takvimdeki ders ekleme-bırakma süresinin bitimine kadar akademik kayıt yaptırabilirler.	
Özel durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

(4) Öğrenimine yaz öğretimi hariç dört ardışık yarıyıl kayıtsız olarak ara veren öğrencilerin
programlarına yeniden kayıt yaptırabilmeleri için dil yeterliklerini tekrar belgelemeleri
gerekir.



Ders programı

MADDE 12 – Öğrenciler;

(1)	ilk	iki yarıyılında bulunan bütün dersleri ilk	açıldıklarında almak zorundadır.	

Alınması gereken dersleri bırakamaz,	almayı erteleyemez,	bu derslerden
çekilemez ve kredisiz alınan dersler hariç fazla ders yükü alamazlar.	Özel
durumlarda ilgili yönetim kurulu karar almaya yetkilidir.

(2) Önkoşullu dersler,	koşul tamamlanmadan alınamaz.	Koşulun kırılması,	ders
hocasının +	bölüm başkanının onayı ve FEF	dekanlık YK	kararı ile sadece ilgili
dönem için mümkün olabilir.	

(3)  5XX	kodlu dersler sadece son	sınf statüsündeki öğrenci tarafından alınabilir.	



Kredi yükü

MADDE 13 –
(1) Kredi yükü,	herhangi bir yarıyılda 15	krediden az olamaz.	Özel

durumlarda,	ilgili yönetim kurulu kararıyla kredi yükü 11	krediye kadar
düşürülebilir.

(2) Kredisiz alınan derslerin kredi ve notları ortalama not	hesaplarına
katılmaz.	Kredisiz alınan derslerin statüsü yarıyıl kaydı tamamlandıktan
sonra değiştirilemez.

(3) Öğrenciler bir yarıyılda fazla kredi yükü olarak,	kredisiz alınan dersler
hariç,	ortalama yarıyıl kredisi üzerine en fazla toplam sekiz kredi
değerinde ders alabilir.

(4) Son	sınıf statüsünde olan öğrenciler için en az kredi yükü kuralı
uygulanmaz.



Kredi Yükü- On probation ve Repeat statüsünde

MADDE 30 –
(1) Herhangi bir yarıyıl sonunda GNO’ları 2.00’nin altında olan öğrenciler, sınamalı (on 

prpbation) öğrenci sayılır. DNO’su iki yarıyıl üst üste 2.00’nin altında olanlar başarısız
(repeat)nöğrenci sayılır.

(2) Sınamalı öğrenciler ortalama yarıyıl kredisi üzerinde ders yükü alamaz.

(3) Başarısız (Repeat)		öğrenciler;	Öncelikli olarak F	tekrarının yanı sıra ortalama
yarıyıl kredisini aşmayacak şekilde DD,	DC	notu aldıkları dersleri tekrarlayabilir
ve/veya en çok iki yeni ders alabilirler.	Bu	öğrenciler yaz döneminde F,	DD,	DC	
tekrarı yapabilir ve en fazla iki yeni ders alabilir.
Başarısız statüde iken başka bir üniversitede özel öğrenci statüsü ile alınmış
dersler,	kredili ders olarak sayılmaz.



Ders saydırma ve muafiyet
MADDE	14	–

(1) Daha önce alınmış ancak bir diplomaya sayılmamış ve o kurumdan ilişkisi
kesilmiş olması koşuluyla, en az CC notu alınmış derslerin transferi ilgili yönetim
kurulu tarafından yapılabilir.

(2) Bir başka yükseköğretim kurumunda alınmış olan dersler P notu ile kredili
olarak transfer edilir. Derslerin kapsamının Üniversitenin programlarıyla aynı
ancak kredilerinin farklı olması durumunda, ilgili bölüm tarafından teorik, 
uygulama ve laboratuvar saatleri de göz önüne alınarak eşdeğerliliğine karar
verilen derslere, ilgili yönetim kurulunun da onayı ile eşdeğer sayılan dersin
kredisi verilir.



Dersten	çekilme

MADDE	15	–

1) Dersten	çekilme	Akademik	takvimde	belirtilmiş	sürede	gerçekleştirilir

2) Öğrencinin	dersten	çekilmesi	için	Danışmanın	onayı	şarttır.

3) Öğrenci	dersten	çekilme	kararında	danışman	onayı	MUTLAKA	aşağıdaki	
hususlar	kontrol	edilip	verilmelidir:

• Öğrencinin	minimüm	ders	yükü	kuralına	uygunluğu
• öğrencinin	probation	/	repeat	statüsü



Dönem İzini:
MADDE	21	–
(1)	Kayıtlı öğrenciler ilgili yönetim kurulu kararıyla süreye sayılarak veya
sayılmadan en fazla iki yarıyıllık bir süre için izin alabilirler.

(2)	Verilen izin süresinin eğitim süresine sayılması esastır.	Ancak Askerlik
hizmetleri için,	ve Ağır sağlık sorunları gibi hallerde de	ilgili yönetim kurulu
süreye sayılmadan izin verebilir.

(3)	Dil koşulunu yerine getirerek,	bahar yarıyılında öğrenimlerine yeni
başlayacak öğrencilere o	yarıyıl için bir kereye mahsus olmak üzere ilgili
yönetim kurulu süreye sayılmadan izin verebilir.



Ders Tekrarı:	
MADDE	23	– ve 27

(1) Ders tekrarı sadece F,	DD	ve DC	notlu dersler için geçerlidir.	
(2) Öğrenciler,	DD	ve DC	almış oldukları derslerden en çok altısını bir defaya mahsus

olmak üzere danışman onayı ile tekrarlayabilirler.	Ancak,	bu dersler ilk	alınışlarını
izleyen dört yarıyıl içinde ve her	yarıyılda en çok bir tane olmak üzere tekrarlanabilir.

(3) Yarıyıl sonu E işareti, öğrenciye DD veya F notu verilmesi hususunda kesin kanaat hasıl
olmadığı hallerde verilir. E işareti alan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen yarıyıl
sonu sınav dönemini izleyen günlerde yapılacak ek sınava girerler. Sınavda başarılı
olurlarsa yarıyıl sonu notu DD, aksi takdirde F olur.

(4) NP işareti, yarıyıl sonu sınavlarına katılamayan öğrencilere ilgili öğretim elemanı
tarafından verilir. Bu durumdaki öğrenciler Mazeret komisyonuna başvurmalıdır.
Mazereti Kabul edilenler Akademik takvimde belirtilen tarihlerde mazeret sınavlarına
katılma hakkı verilir.

(5) NC (non-credit ) alınmış ders dönem sonunda HİÇ BİR ŞEKİLde kredili hale çevrilmez



Mezuniyet
MADDE	31	–

(1)		Son	yayrıyılını Üniversitede kayıtlı olarak geçirmiş olması gerekir

(2)	Kredili ya da	Kredisiz (NC)	olarak alınmış tüm derslerden en az DD	veya P	notu
ile geçmiş olmalıdır.	F	notu bulunan öğrenci mezun olamaz.	

(3)	Programını en az 2.00	GNO	ile tamamlaması gerekir.
(4) GNO’ları en az 2.00 olan ve mezuniyet koşullarını sadece bir dersten (kredili
veya kredisiz) F notu almış oldukları için yerine getiremeyen öğrencilere, ilgili
öğretim elemanının görüşü alınarak bu dersleri tekrarlamadan, bir sınava girme
veya bunun yerini tutacak bir akademik çalışma yapma imkanı, ilgili yönetim
kurulunca tanınabilir. Bu öğrencilere dersin seviyesine göre en çok DD notu verilir.
Başarısızlık halinde ders tekrarlanır ve Yönetmeliğin diğer hükümleri uygulanır.


