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YÖNETMELİK

İstanbul 29 Mayıs Ün�vers�tes�nden:
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı ve kapsamı; İstanbul 29 Mayıs Ün�vers�tes�ne bağlı fakülte ve

yüksekokullarda l�sans düzey�nde öğren�m gören öğrenc�ler�n eğ�t�m-öğret�m� �le başarı değerlend�rmeler�ne �l�şk�n
usul ve esasları düzenlemekt�r.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 14 üncü, 43

üncü ve 44 üncü maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kred� Transfer S�stem�n�,
b) GNO: Genel not ortalamasını,
c) İlg�l� b�r�m: Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığını,
ç) İlg�l� Kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu ve yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,
d) İlg�l� Yönet�m Kurulu: Fakültelerde fakülte yönet�m kurulunu ve yüksekokullarda yüksekokul yönet�m

kurulunu,
e) Normal ders yükü: Öğrenc�n�n bulunduğu yarıyıla a�t öğret�m programındak� kred�l� dersler toplamını,
f) Öğrenc�: İstanbul 29 Mayıs Ün�vers�tes� l�sans programlarında öğren�m gören öğrenc�ler�,
g) Ön şart ders�: Ön şartlı ders� alab�lmek �ç�n daha önce başarılması gereken ders�/dersler�,
ğ) Ön şartlı ders: Alınab�lmes� daha önce başka ders�n/dersler�n başarılmış olması şartına bağlanan ders�,
h) Senato: İstanbul 29 Mayıs Ün�vers�tes� Senatosunu,
ı) Ün�vers�te: İstanbul 29 Mayıs Ün�vers�tes�n�,
�) Yarıyıl ders yükü: Öğrenc�n�n kayıtlı olduğu kred�l� dersler toplamını,
j) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğ�t�m ve Öğret�mle İlg�l� Esaslar

Öğren�m ücret� ve burslar
MADDE 4 – (1) Öğren�m ücret� ve öğrenc�lere sağlanacak burslar Ün�vers�te Mütevell� Heyet� tarafından her

yıl yen�den bel�rlen�r ve ödeme şekl� �le b�rl�kte duyurulur.
L�sans programlarına kayıt
MADDE 5 – (1) Ün�vers�ten�n l�sans programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� (ÖSYM)

tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre öğrenc� kayded�l�r. Yabancı uyruklu öğrenc� kaydı, Yükseköğret�m Kurulu
kararları ve �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre yapılır. Kayıt yaptıracak adayın aynı düzeyde başka b�r yükseköğret�m
kurumunda kayıtlı olmaması gerek�r.

(2) Kes�n kayıt süres� ve kuralları �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde bel�rlenerek �lan ed�l�r.
(3) Kayıt �ç�n �stenen belgeler�n aslı veya Ün�vers�te tarafından onaylı örneğ� kabul ed�l�r. Askerl�k durumu ve

adl� s�c�l kaydına �l�şk�n olarak �se adayın beyanına dayanılarak �şlem yapılır.
Kayıt yen�leme
MADDE 6 – (1) Öğrenc� her yarıyıl akadem�k takv�mde Ün�vers�ten�n �lg�l� kurullarınca bel�rlenen süreler

�çer�s�nde kaydını yen�lemek ve derslere yazılmakla yükümlüdür.
(2) Süres� �ç�nde öğren�m ücret�n� ödemeyen öğrenc�n�n kayıt yen�leme �şlem� yapılmaz. Bu durumdak�

öğrenc� öğren�me devam edemez ve sınavlara g�remez; ancak kayıt yen�lenmeyen yarıyıl öğren�m süres�nden sayılır.
(3) Kes�n kaydını yaptıran ve kaydını yen�leyen öğrenc�ye Ün�vers�ten�n öğrenc�s� olduğunu bel�rten ve en çok

b�r yıl geçerl� olan fotoğraflı b�r k�ml�k kartı ver�l�r.
Danışmanlık
MADDE 7 – (1) Her öğrenc� �ç�n �lg�l� bölüm başkanı tarafından b�r öğret�m elemanı danışman olarak atanır.

Danışman, öğrenc�y� öğren�m� boyunca �zler. Kayıt yen�leme �şlemler�nden öğrenc� sorumludur. Öğrenc�n�n derslere
yazılma, ders ekleme, bırakma �şlemler� danışman onayı �le yapılır.

Akadem�k takv�m
MADDE 8 – (1) Akadem�k takv�m Senato tarafından bel�rlen�r.
(2) Öğret�m yılı güz ve bahar yarıyıllarından meydana gel�r. Her yarıyılın normal süres� ara sınavlar dah�l en

az on dört haftadır.
(3) Gerekt�ğ�nde eğ�t�m-öğret�m faal�yetler� ve sınavlar Senato kararıyla Cumartes� ve Pazar günler� de

yapılab�l�r.
Yaz öğret�m�
MADDE 9 – (1) Yaz öğret�m�n�n usul ve esasları, �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde Senato tarafından

düzenlen�r.
Öğret�m süres� ve d�l�
MADDE 10 – (1) Ün�vers�teye bağlı fakülte ve yüksekokullarda azam� öğren�m süres�, dört yıllık programlar

�ç�n yed�, beş yıllık programlar �ç�n sek�z, altı yıllık programlar �ç�n dokuz yıldır. Bu süreler sonunda mezun olamayan
öğrenc� ayrıca 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddes�nde tanınan haklardan yararlanab�l�r.



(2) Öğret�m�n, Ün�vers�ten�n hang� programlarında Türkçe, kısmen veya tamamen yabancı d�lle yapılacağına,
�lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde Senato tarafından karar ver�l�r.

(3) Hazırlık sınıfında yapılacak öğret�m�n usul ve esasları �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde Senato
tarafından düzenlen�r.

L�sans programları
MADDE 11 – (1) L�sans programlarında eğ�t�m–öğret�m teor�k dersler ve prat�k çalışma, laboratuvar

çalışması, atölye çalışması, b�t�rme projes�, b�t�rme ödev�, sem�ner, tez ve staj g�b� uygulamalardan oluşur.
(2) L�sans programında yer alacak teor�k dersler�n ve uygulamaların �s�mler�, zorunlu veya seç�ml�k (program/

ün�vers�te) oldukları, saat sayıları, kred�ler�, AKTS ölçütler�ne göre kred� değerler�, bölüm kurulunun öner�s� üzer�ne
�lg�l� kurul tarafından bel�rlen�r ve Senatonun onayı �le kes�nl�k kazanır.

(3) B�t�rme projes�, b�t�rme ödev�, tez ve staj g�b� eğ�t�m-öğret�m faal�yetler�n�n yürütülme ve
değerlend�r�lmes�ne �l�şk�n esaslar bölüm kurulunun öner�s� üzer�ne �lg�l� kurul tarafından bel�rlen�r ve Senatonun
onayı �le kes�nl�k kazanır.

(4) Her yarıyıl hang� dersler�n açılacağı ve hang� öğret�m elemanlarınca okutulacağı �lg�l� bölüm kurulunun
öner�s� üzer�ne �lg�l� yönet�m kurulu tarafından bel�rlen�r, Senatonun onayı �le kes�nl�k kazanır.

Derslere kayıt
MADDE 12 – (1) Ders yükü hesaplarında dersler�n kred� değerler� esas alınır.
(2) Ders kayıtlarında aşağıdak� esaslara uyulur:
a) Öğrenc�n�n her yarıyıldak� ders yükü, kayıtlı bulunduğu programın ders programında �lg�l� yarıyıl �ç�n

göster�len ders AKTS/kred� yüküdür. B�r�nc� ve �k�nc� yarıyıl öğrenc�ler� kayıtlı bulundukları programın ders
programında �lg�l� yarıyıl �ç�n göster�len ders AKTS/kred� yükü kadar ders alab�l�rler.

b) Yarıyıl ders yükü normal ders yükünün b�r buçuk katından fazla olamaz.
c) Öğrenc� öncel�kle alt yarıyıllardan başarısız olduğu ve daha önce almadığı derslere kaydolmak zorundadır.

Bu derslere kayıt sırasında da alt yarıyıl sıralamasına uyulur. Öğret�m programından çıkartılan ve açılmayan dersler�n
yer�ne, bel�rlenen başka dersler alınır.

ç) Seç�ml�k b�r ders�n tekrarı hal�nde, �zleyen yarıyıllarda kayıt yen�leme sırasında yer�ne aynı seç�ml�k
gruptan başka b�r ders alınab�l�r. Bu �şlem danışman onayıyla kes�nleş�r.

d) Alt yarıyıllardak� bütün dersler�n� başarmış olmak kaydıyla GNO’su 3.00 ve üzer�nde olan öğrenc� üçüncü
yarıyıl başından �t�baren danışmanın onayı �le b�r üst yıldan b�r, GNO’su 3.50 ve üzer�nde olan öğrenc� �k� ders
alab�l�r.

e) Öğret�m programındak� bazı derslerden muaf olma, önşart ders�n�/dersler�n� başaramamış olma, yarıyıl �zn�
kullanmış olma, ün�vers�telerarası değ�ş�m programlarına katılma g�b� nedenlerle normal ders yükünü
tamamlayamayan öğrenc�ye �lg�l� yönet�m kurulu kararı �le normal ders yükünü geçmemek koşuluyla, üst �k�
yarıyıldan ders ver�leb�l�r.

f) Kend� öğret�m programındak� derslere kayıt kurallarını öncel�kl� olarak sağlamak koşuluyla GNO’su 2.00 ve
üzer�nde olan b�r öğrenc�, her yarıyıl öğret�m programında bulunmayan en fazla b�r derse kayıt yaptırab�l�r.

g) Öğrenc�, danışmanının onayıyla her yarıyılın �lk �k� haftası �çer�s�nde b�r veya daha fazla ders� bırakab�l�r
veya başka derslere kaydını yaptırab�l�r. Ancak, alt yarıyıllara a�t daha önce h�ç almadığı veya alıp başarısız olduğu
zorunlu b�r ders� bırakamaz. B�r�nc� ve �k�nc� yarıyıl öğrenc�ler� �se ders ekleme ve bırakma �şlem� yapamaz.

Ön şartlı ders
MADDE 13 – (1) Ön şartlı dersler ve ön şart dersler� �lg�l� bölüm kurulunun öner�s� üzer�ne �lg�l� kurul

tarafından bel�rlen�r ve Senatonun onayı �le kes�nl�k kazanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başarı ve Değerlend�rmeye İl�şk�n Esaslar
Derslere devam
MADDE 14 – (1) Teor�k dersler�n en az % 70’�ne, uygulamaların en az % 80’�ne devam etmeyen öğrenc� o

ders�n yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına g�remez.
(2) Devam koşulu sağlanmış teor�k derslerde tekrar devam etme zorunluluğu yoktur.
(3) Rektörlüğün onayı �le Ün�vers�tey� veya Türk�ye’y� tems�len toplantı, spor, sanat ve benzer� faal�yetlere

katılan öğrenc�n�n bu faal�yet günler�ndek� devamsızlıkları d�kkate alınmaz.
Sınavlar
MADDE 15 – (1) Yarıyıl �ç�ndek� kısa sınavlar �le ödev, sem�ner g�b� çalışmaların tar�hler� ders� veren öğret�m

elemanı tarafından bel�rlen�r. Ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının programı akadem�k takv�me göre
bel�rlen�p �lg�l� yönet�m kurulu tarafından onaylanarak �lg�l� sınavın başlamasından en az �k� hafta önce �lan ed�l�r.

(2) Sınavların yazılı yapılması gerek�r, ancak gerekt�ğ�nde ders� veren öğret�m elemanı ders kataloğunda
bel�rtmek koşuluyla sınavın sözlü, ödev veya proje şekl�nde yapılmasına karar vereb�l�r.

(3) Sınavı, ders� veren öğret�m elemanı düzenler ve yönet�r. Bulunamaması hal�nde sınavı k�m�n yapacağına
�lg�l� bölüm başkanlığınca karar ver�l�r.

(4) Ara sınavlara geçerl� mazeretler� neden�yle g�remeyen öğrenc� mazeret sınavına g�rmek �sted�ğ� ders veya
dersler� bel�rten d�lekçey�, gerekl� belgey� de ekleyerek beş �ş günü �ç�nde �lg�l� fakülte dekanlığına �let�r. Öğrenc�n�n
mazeretl� sayılmasına Senato tarafından bel�rlenen esaslara uygun olarak, �lg�l� yönet�m kurulu tarafından karar ver�l�r.
Mazeret sınavları ara sınavların b�t�m�n� �zleyen �k� hafta �ç�nde ders�n öğret�m elemanı tarafından bel�rlenen tar�h ve
saatte topluca yapılır. Bu durumdak� öğrenc�n�n ara sınav notu mazeret sınavından aldığı nottur.

(5) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları �ç�n mazeret sınavı düzenlenmez.
(6) Yarıyıl sonu sınavında (FF) veya (FD) notuyla başarısız olanlar �le yarıyıl sonu sınavına g�rmeyen

öğrenc�ler bütünleme sınavına g�reb�l�r.
Sınav sonuçlarına �t�raz
MADDE 16 – (1) Öğrenc� başarı notunun �lan ed�lmes�nden �t�baren beş �ş günü �ç�nde ara sınav, yarıyıl sonu

sınavı ve bütünleme sınavı sonucuna yazılı olarak �t�raz edeb�l�r. İlg�l� fakülteye yapılan �t�raz ders�n öğret�m elemanı
tarafından madd� hata açısından �ncelen�r ve �lg�l� yönet�m kurulu tarafından beş �ş günü �ç�nde sonuçlandırılır.



(2) İk�nc� �t�raz, b�r�nc� �t�raz sonucunun b�ld�r�ld�ğ� tar�h� �zleyen beş �ş günü �ç�nde yapılır. Bu durumda �lg�l�
dekanlık b�r� o ders�n öğret�m elemanı olmak üzere üç k�ş�l�k b�r kom�syon oluşturur. İnceleme sonucu �lg�l� yönet�m
kurulu tarafından beş �ş günü �ç�nde karara bağlanır.

(3) B�zzat öğret�m elemanı tarafından madd� hata tesp�t ed�lmes� hal�nde, öğret�m elemanı başarı notunun �lan
ed�lmes�nden �t�baren on �ş günü �ç�nde �lg�l� dekanlığa d�lekçe �le başvurur. Konu �lg�l� yönet�m kurulu tarafından
değerlend�r�lerek karara bağlanır.

Başarı notunun bel�rlenmes� ve notların tesl�m�
MADDE 17 – (1) Açılacak derslere a�t başarı değerlend�rme ölçütler� her yarıyılın �lk haftası �ç�nde �lg�l�

öğret�m elemanı tarafından öğrenc� b�lg� s�stem�ne �şlen�r. (EX) notu har�ç, b�r ders�n başarı notu; o derse a�t ara
sınavlar, kısa sınavlar, saha çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, sem�ner, devam, laboratuvar, staj ve benzer�
yarıyıl �ç� çalışmalarından ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan notların başarı değerlend�rme ölçütler�ne
göre hesap ed�lmes� suret�yle bel�rlen�r. Ancak yarıyıl sonu ve bütünleme sınavının başarı notuna katkısı % 40’tan az
ve % 60’tan fazla olamaz. Başarı değerlend�rmes�nde, b�r ders�n yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavı notunun en
az 50 olması gerek�r, notu 50’den düşük olan öğrenc� o dersten başarısız sayılır.

(2) İlg�l� öğret�m elemanı her ders�n başarı notunu sınavları �zleyen üç �ş günü �ç�nde öğrenc� b�lg� s�stem�ne
�şler ve not l�stes�n� �mzalayarak sınav evrakıyla b�rl�kte akadem�k takv�mde bel�rlenen süre �ç�nde �lg�l� b�r�me tesl�m
eder. Sınav evrakı �lg�l� b�r�mde �k� yıl saklanır.

Notlar
MADDE 18 – (1) Her ders �ç�n ders� veren öğret�m elemanı tarafından aşağıdak� harf notlarından b�r� başarı

notu olarak takd�r ed�l�r: 
Harf Notu                    Ağırlık Katsayısı               100 üzer�nden eşdeğer puanı
      AA                                    4.00                                        90 – 100
      BA                                    3.50                                         85 – 89
      BB                                    3.00                                         80 – 84
      CB                                    2.50                                         75 – 79
      CC                                    2.00                                         70 – 74
      DC                                    1.50                                         65 – 69
      DD                                    1.00                                         60 – 64
      FD                                    0.50                                         50 – 59
      FF                                    0.00                                          0 – 49
(2) Aşağıdak� notlar ortalamalara katılmaz:
a) S (Yeterl�): Öğret�m programlarındak� kred�s�z derslerden veya l�sans programına hazırlık programında

alınan derslerden başarılı olan öğrenc�ye ver�l�r.
b) U (Yeters�z): Öğret�m programlarındak� kred�s�z derslerden, l�sans programına hazırlık programında alınan

derslerden veya öğrenc� değ�ş�m programı çerçeves�nde alınan derslerden başarısız olan öğrenc�ye ver�l�r.
c) EX (Muaf): Senatoca bel�rlenen derslerden �lg�l� bölümce uygulanan muaf�yet sınavı sonucunda başarılı

olan öğrenc�ye ver�l�r.
ç) P (Gel�şmekte olan): Kred�s�z dersler� b�t�rmem�ş, ancak başarılı olarak sürdürmekte olan öğrenc�ye ver�l�r.
d) NA (Devamsız): Derse devam veya ders uygulamalarına �l�şk�n yükümlülükler�n� yer�ne get�remed�ğ� �ç�n

başarısız olan öğrenc�ye ver�l�r. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu �şlem� görür.
e) -1/NP (Sınava g�rmem�şt�r): Öğrenc�n�n yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına g�rmed�ğ�n� göster�r. Telaf�

ed�lenler başarı notuna, ed�lmeyenler (FF) notuna dönüşür.
Başarı durumu
MADDE 19 – (1) (S), (EX), (DD) ve daha yukarı not alan öğrenc� o dersten başarılı sayılır; (FD), (FF), (U),

(NA), (-1/NP) notu alan �se başarısız olup o ders� tekrarlaması gerek�r; ancak önşart ders�nden (FD) notu almışsa
önşartı yer�ne get�rm�ş kabul ed�l�r.

(2) GNO’su 2.00 ve daha yukarı olan ve öğret�m programında başarısız ders� bulunmayan öğrenc� başarılı
sayılır.

(3) GNO’su 1.80’�n altında kalan öğrenc� sınamalı statüye geç�r�l�r. Dördüncü yarıyıl sonunda sınamalı statüde
olan b�r öğrenc�, beklemel� statüye geç�r�l�r. Beklemel� statüden çıkana kadar beş�nc� ve daha sonrak� yarıyıllara a�t
zorunlu ders alamaz. Beklemel� statüden çıkmak �ç�n öncel�kle (CC)’n�n altında not aldığı dersler� açıldığı takd�rde
yarıyıl gözetmeks�z�n tekrar eder. Sınamalı/beklemel� durumunda olan b�r öğrenc�n�n yarıyıl kred� yükü en son ders
aldığı yarıyılın kred� yüküdür.

(4) Her yarıyıl sonunda, o yarıyılın bütün dersler�n� başarmış olup yarıyıl not ortalaması 3.00-3.49 arasında
olan öğrenc�ler onur l�stes�nde, 3.50-4.00 arasında olan öğrenc�ler �se yüksek onur l�stes�nde yer alır.

Genel not ortalamasının yükselt�lmes�
MADDE 20 – (1) GNO’sunu yükseltmek �steyen öğrenc�, daha önce aldığı dersler� tekrar alab�l�r. GNO

hesaplanırken bu dersler �ç�n öğrenc�n�n aldığı en son not geçerl�d�r.
Mezun�yet �ç�n ek sınav
MADDE 21 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddes� hükümler� saklı kalmak kaydıyla;
a) Staj har�ç, öğret�m programındak� derslerden (U) ve (NA) notu bulunmayan, en fazla �k� ders� (FF) veya

(FD) olan veya başarısız ders� bulunmadığı halde GNO’ları 2.00’ın altında kalan öğrenc�lerden, en çok �k� dersten ek
sınava g�rerek mezun�yet koşulunu sağlayab�lecek olanlara ek sınav hakkı ver�l�r.

b) Ek sınavlar, sınav hakkının kazanıldığı yarıyılın sonunda sadece (FF), (FD), (DD), (DC) notu alınmış
derslerden ver�l�r.

c) B�r öğrenc� mezun�yet koşulunu sağlamak �ç�n öğren�m� boyunca b�r defa ek sınav hakkı kullanab�l�r.
ç) Ek sınav hakkı kullanılan ders�n harf notu, ara sınav ve yarıyıl �ç� çalışmaları dah�l ed�lmeks�z�n öğrenc�n�n

ek sınavda aldığı başarı notuyla bel�rlen�r.
Dersler�n kred� değer�



MADDE 22 – (1) B�r ders�n kred� değer� haftalık teor�k saat� �le uygulama/laboratuvar saat�n�n yarısı
toplanarak bulunur. Kes�rl� kred�ler b�r üst veya alt tam sayıya yuvarlanır. AKTS kred�s�, öğrenc�n�n b�r derse ayırması
gereken toplam haftalık saate dayalı olarak hesaplanır.

Yarıyıl ve genel not ortalaması
MADDE 23 – (1) YNO, b�r yarıyıl �çer�s�nde alınan dersler�n her b�r�n�n 4.00 üzer�nden başarı katsayısının,

dersler�n kred� değerler� �le ayrı ayrı çarpılmasından sonra elde ed�len toplamın, bu dersler�n kred� değerler� toplamına
bölünmes�yle bel�rlen�r. Sonucun küsurlu çıkması durumunda sayı, v�rgülden sonra �k� basamak yürütülür ve tama
�blağ olunur.

(2) GNO, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len yöntem�n alınan tüm derslere uygulanmasıyla elde ed�l�r. Ancak, genel not
ortalamasının hesabına sadece öğret�m programında bulunan dersler katılır.

Ders muaf�yet�
MADDE 24 – (1) Ün�vers�teye kaydını yaptıran öğrenc� ders alma ve bırakma süres� sonuna kadar gerekl�

belgelerle �lg�l� fakülte dekanlığına başvurarak öncek� yükseköğren�m� sırasında başarılı olduğu derslerden muaf
tutulmasını �steyeb�l�r ve bu talep �lg�l� yönet�m kurulu tarafından İstanbul 29 Mayıs Ün�vers�tes� Muaf�yet ve İnt�bak
Esasları Yönerges�ne göre değerlend�r�lerek karara bağlanır.

Fazladan alınan dersler
MADDE 25 – (1) Alınan her fazla ders transkr�ptte göster�l�r. GNO’ya, seç�ml�k derslerden sadece öğret�m

programındak� kadarı en yüksek not alınandan başlayarak katılır, artanlar katılmaz.
(2) Mezun�yette fazladan alınan başarılmış derslerden; seç�ml�k dersler�n, notu yüksek olandan başlayarak

mezun�yet koşulu �ç�n gereken m�ktarı öğret�m programına sayılır, d�ğerler� fazladan alınan dersler olarak göster�l�r,
başarılmamış olanlar �se transkr�ptten s�l�n�r.

Mezun�yet ve d�ploma
MADDE 26 – (1) Sorumlu olduğu dersler�n ve mezun�yetle �lg�l� yükümlülükler�n�n tamamını başarıp

GNO’su 2.00 ve üzer�nde olan öğrenc�ye �lg�l� yönet�m kurulu kararıyla l�sans d�ploması ver�l�r. D�ploma tanz�m
b�ç�m� ve hang� b�lg�ler� �çereceğ� �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde Senato tarafından düzenlen�r.

(2) D�ploması hazırlanıncaya kadar ve d�ploma �le değ�şt�r�lmek üzere öğrenc�ye b�r defaya mahsus olmak
üzere geç�c� mezun�yet belges� ver�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Kayıt dondurma
MADDE 27 – (1) Yarıyılın başlangıcından �t�baren �lk b�r ay �ç�nde �lg�l� yönet�m kurulu tarafından haklı ve

geçerl� bulunan nedenlerle öğrenc�n�n b�r defada en çok �k� yarıyıl olmak üzere azam� dört yarıyıl kaydı dondurulur.
Kayıt dondurma süres� azam� öğren�m süres�nden sayılmaz.

(2) Hastalık, tab�� afet, tutukluluk, mahkûm�yet ve askerl�k tec�l�n�n kaldırılması g�b� mazeretler�n öğrenc�
tarafından belgelend�r�lmes� gerek�r.

(3) Kaydı dondurulan öğrenc� derslere devam edemez, d�ğer eğ�t�m-öğret�m faal�yetler�ne katılamaz ve
sınavlara g�remez. Bu durumdak� öğrenc�ye öded�ğ� o yarıyıla a�t öğren�m ücret� �ade ed�lmez.

(4) Sağlık raporuyla kaydı dondurulan öğrenc�n�n, sağlık durumunun düzeld�ğ�n� y�ne sağlık raporu �le
belgelend�rmes� gerek�r.

(5) Hazırlık sınıfında olmamak kaydıyla, �k� yarıyıl kaydı dondurulan öğrenc� �lk yarıyıl sonunda öğren�m�ne
devam etmek �sterse, bu taleb� �lg�l� yönet�m kurulu tarafından değerlend�r�l�r.

Kayıt s�lme
MADDE 28 – (1) Kend� �steğ� �le Ün�vers�tedek� kaydını s�ld�rmek �steyen öğrenc� �lg�l� fakülte dekanlığına

yazılı olarak başvurur; �lg�l� b�r�mler�nden alacağı �l�ş�k kesme belgeler�n� ve �ç�nde bulunduğu yarıyıl ücret�n�n
tamamını öded�ğ�ne da�r belgey� �braz ett�ğ� takd�rde �lg�l� yönet�m kurulu kararıyla kaydı s�l�n�r. Ün�vers�te �le �l�ş�ğ�
kes�l�r, dosyasındak� d�ploma ve d�ğer belgeler� ver�l�r.

(2) Başka b�r öğret�m kurumuna yatay geç�ş yapan öğrenc�n�n �lg�l� yönet�m kurulu kararıyla kaydı s�l�n�r,
Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r. Dosyasındak� d�ploma ve d�ğer belgeler �lg�l� yükseköğret�m kurumuna gönder�l�r.

(3) 18/8/2012 tar�hl� ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n
Yönetmel�ğ�ne göre Ün�vers�teden çıkarılma cezası alan öğrenc�n�n �lg�l� yönet�m kurulu kararı �le kaydı s�l�n�r.
Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r, dosyasındak� d�ploma ve d�ğer belgeler� ver�l�r.

Programlar arasında geç�ş
MADDE 29 – (1) Kurum �ç� ve kurumlar arası yatay geç�ş, özel öğrenc� kabulü, ç�ft anadal ve yan dal

programları �le ulusal ve uluslararası öğrenc� değ�ş�m programları konularında 24/4/2010 tar�hl� ve 27561 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumlarında Önl�sans ve L�sans Düzey�ndek� Programlar Arasında Geç�ş,
Ç�ft Anadal, Yan Dal �le Kurumlar Arası Kred� Transfer� Yapılması Esaslarına İl�şk�n Yönetmel�k hükümler� �le
Senato kararları uygulanır.

(2) D�key geç�şler hakkında, 19/2/2002 tar�hl� ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek
Yüksekokulları ve Açıköğret�m Ön L�sans Programları Mezunlarının L�sans Öğren�m�ne Devamları Hakkında
Yönetmel�k hükümler� uygulanır.

Ön l�sans d�ploması
MADDE 30 – (1) Kayıtlı olduğu öğret�m programındak� �lk dört yarıyılın bütün dersler� �le Yükseköğret�m

Kurulu tarafından bel�rlenen ortak zorunlu dersler� başarmış, en az 120 AKTS tamamlamış ve GNO’sunu en az
2.00’ye çıkarmış olan b�r öğrenc�ye müracaatı hal�nde 18/3/1989 tar�hl� ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
L�sans Öğren�mler�n� Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön L�sans D�ploması Almaları veya Meslek
Yüksekokullarına İnt�bakları Hakkında Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde, �lg�l� yönet�m kurulunun kararı �le ön
l�sans d�ploması ver�l�r. Ön l�sans mezun�yet�nde öğret�m d�l� kısmen yabancı d�lde olan programlarda %30 yabancı d�l
koşulu aranmaz.

(2) B�r�nc� fıkra kapsamındak� öğrenc�ler, 21 �nc� maddede yer alan koşullara uygun olarak ek sınav
haklarından yararlanab�l�r.



D�s�pl�n
MADDE 31 – (1) Öğrenc�ler�n d�s�pl�n �ş ve �şlemler� Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n

Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre yürütülür.
(2) D�s�pl�n suçu neden�yle Ün�vers�teden uzaklaştırma cezası alan öğrenc�ye uzaklaştırma aldığı süren�n

öğren�m ücret� �ade ed�lmez ve sonrak� yarıyılın/yılın öğren�m ücret�nden mahsup ed�lmez.
(3) D�s�pl�n suçu neden�yle Ün�vers�teden en az b�r yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenc�, �lg�l�

yarıyılda/yılda kaydoldukları derslere devam edemez ve bu dersler�n sınavlarına g�remez.
Tebl�gat ve adres b�ld�rme
MADDE 32 – (1) Her türlü tebl�gat, öğrenc�n�n Ün�vers�teye kayıt esnasında b�ld�rd�ğ� da�m� adrese yapılmak

suret�yle tamamlanmış sayılır. Tebl�gata elver�şl� b�r elektron�k adres vererek bu adrese tebl�gat yapılmasını �steyen
öğrenc�ye elektron�k yolla da tebl�gat yapılab�l�r.

(2) Ün�vers�teye kaydolurken beyan ett�ğ� adres� yanlış veya eks�k olarak b�ld�ren veya �kamet adres�n�
değ�şt�rd�ğ� halde Öğrenc� B�lg� S�stem�nde güncelleme yapmamış olan öğrenc�n�n beyan ett�ğ� adrese yapılacak
tebl�gatlar kend�s�ne ulaşmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde; �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le

Yükseköğret�m Kurulu, Senato ve �lg�l� Yönet�m Kurulu Kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 34 – (1) 22/12/2010 tar�hl� ve 27793 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul 29 Mayıs

Ün�vers�tes� L�sans Eğ�t�m ve Öğret�m Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Geç�ş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nde Ün�vers�teye kayıtlı olan öğrenc�ler�n �nt�bakı

hakkında Senatoca kararlaştırılan esaslar uygulanır.
Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmel�k 2020-2021 eğ�t�m-öğret�m yılı başında yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� İstanbul 29 Mayıs Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


