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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Referanslar 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı; İstanbul Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 
Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinin ayrıntılarının belirlenmesi, Hukuk Fakültesine kayıtlı öğrenciler 
için yeknesak bir şekilde uygulanmasının sağlanmasıdır. 

 

Referanslar 

MADDE 2 – (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Okan Üniversitesi Ön 
Lisans ve Lisans Yönetmeliği ve Okan Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili 
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Gerekli yerlerde İstanbul Okan Üniversitesi Ön Lisans ve 
Lisans Yönetmeliği’nin ilgili maddesi parantez içerisinde belirtilmiştir. Bu yönergede geçen sistem 
OİS ‘i (Öğrenci Otomasyon Sistemi) anlatır. 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Mezuniyet Aşamasındaki Öğrenci Statüsü 

 

MADDE 3 – (1)  

a) Dönemlik müfredata tabi öğrenciler mezuniyet için gereken toplam kredinin (149 kredi) 
%60’ını (89 kredi) başarmış bulunan öğrenciler, “mezuniyet aşamasındaki” öğrenci olarak kabul 
edilir. 

b) 2017-2018 ve önceki yıllık müfredata tabi öğrenciler mezuniyet için gereken toplam 
kredinin (176 kredi) %60’ını (105 kredi) başarmış bulunan öğrenciler, “mezuniyet aşamasındaki” 
öğrenci olarak kabul edilir. 

c) 2018-2019 yıllık müfredata tabi öğrenciler mezuniyet için gereken toplam kredinin (191 
kredi) %60’ını (114 kredi) başarmış bulunan öğrenciler “mezuniyet aşamasındaki” öğrenci olarak 
kabul edilir 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ders İntibakı, Muafiyet ve Not Transferi İşlemleri, Ders Seçimi İşlemleri, Ek Ders 

Talebi, Not Yükseltme Sınavı, Tek Ders Sınavı, Mezuniyete Üç Ders Sınavı, Seçimlik Dersin 
Yerine Başka Bir Seçimlik Dersin Saydırılması, Mezuniyet, Sınavlar, Sınav Sonuçlarına 
İtiraz, Sınav Kuralları, Sınavın Genel Düzeninin Sağlanması, Sınav Kurallarına Aykırılık,  
Sınav Gözetmenleri ile İlgili Kurallar, Mazeretler, Telafi Sınavı 

 

 

Ders İntibakı, Muafiyet ve Not Transferi İşlemleri 
MADDE 4 – (1) 

a) DGS sonucunda Hukuk Fakültesine kayıt yaptıran, Yatay geçişle (yurt içinden veya yurt 

dışından) Hukuk Fakültesine kayıt yaptıran, Hukuk Fakültesine kayıttan önce bir lisans 
programından mezun olan (ikinci fakültelerini okuyan) öğrencilerin, 

Ders intibakı, muafiyet ve not transferi işlemleri intibak komisyonunun değerlendirmeleri 

dikkate alınarak Yönetim Kurulunca karara bağlanır. 
b) Öğrenci eğitim süresi içerisinde sadece bir kez muafiyet talebinde bulunabilir. 
c) Not transferi ve muafiyet işlemleri talep edilen derslerin Hukuk Fakültesi’ne kayıt 

tarihinden önceki bir mezuniyet belgesine dayanması gerekmektedir. 
d) DGS ile kayıt yaptıran öğrenciler 3. sınıfa intibak ettirilir. 
e) Bir lisans programından mezun olan öğrencilerin intibakı 2. sınıfa yapılır. 
f) Yıllık derslerde bir dersin dönem kredisi dersin bir yıllık toplam kredisinin yarısı olarak 

hesaplanır. Yıllık derslerin kredi ve notları, nihai notun verildiği yarıyıldan itibaren hesaba katılır. 
Ders Seçimi İşlemleri  
MADDE 5 – (1) 

a) Yıllık dersler güz döneminin başında seçilir. 
b) Ders yükü, ilgili sınıfın müfredatında belirtilen derslerin toplam kredisidir. Buna ek olarak 

iki ders alınabilir. 
c) Her öğrenci, öncelikle FF veya VF ile başarısız olduğu dersleri ve varsa daha önce 

alamadığı alttan dersleri almak zorundadır. Bu derslerden sonra öğrenci içinde bulunduğu döneme 
ait dersleri seçmelidir. 

d) Öğrenciler genel not ortalamasını (GNO) yükseltmek amacıyla daha önce aldıkları dersleri 
tekrar alabilirler. 

e) İlk kez kayıt olunan dersler için haftalık ders programında en fazla iki saatlik çakışmaya 
izin verilir. 
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f) ENG111 ve ENG112 derslerini hazırlık okuyup başarısız olan veya hazırlık okumamış tüm 
öğrenciler almak zorundadır. 

g) DGS ile kayıt olan öğrenciler Fakültedeki ilk yıllarında 4. sınıf hariç diğer sınıfların tüm 
derslerini çakışma olmaması kaydıyla alabilirler. Bu maddenin (e) bendi, bu kapsamdaki öğrenciler 

bakımından uygulanabilir. 
h) Yatay geçişle kayıt olan öğrenciler, Fakültemiz programında olup yatay geçişle geldikleri 

Hukuk Fakültesi programında olmayan alt dönem derslerini öncelikle almak zorundadırlar. 
Ek Ders Talebi 

MADDE 6 – (1) 

a) Geçmiş dönemlerdeki tüm derslerden başarılı olmuş ve genel not ortalaması (GNO) 3,00 
ve üzerinde olan öğrenciler, üst dönemden bir ders alabilir. Bu hüküm ÇAP öğrencilerine 
uygulanmaz. 

b) Yönetmeliğin 28. maddesinin 3. fıkrasındaki talepler ancak OİS üzerinden yapılabilir. 
Not Yükseltme Sınavı 
MADDE 7 – (1) 

a) 2,00 GNO’yu sağlayamayan ve başarısız dersi bulunmayan öğrencilere, Yönetim Kurulu 
Kararı ile başarılı oldukları derslerden birine not yükseltme sınavına girme hakkı tanınır. 

b) Tek ders sınavı ile mezuniyet için gerekli notu sağlayamayacak öğrenciler izleyen yılda 
birden fazla derse kayıt yaptırırlar. 

c) Bu madde kapsamında yapılan sınavlar ücretsizdir. 
Tek Ders Sınavı 
MADDE 8– (1) 

a) Başarısız tek dersi kalan ve tek ders sınavı sonucunda en az 2,00 GNO’yu sağlayabilecek 
öğrencilere, Yönetim Kurulu kararı ile tek ders sınavına girme hakkı tanınır. 

b) Bir öğrenci bir yılda sadece bir defa tek ders sınavına girebilir. 
c) Daha önce alınmamış veya devamsızlıktan kalınmış bir ders için tek ders sınavına 

girilemez. 

d) Bu madde kapsamında yapılan sınavlar ücretsizdir. 
Mezuniyete Üç Ders Sınavı 
MADDE 9– (1) 

a) Mezuniyet için en fazla üç dersi bulunan öğrenciye bu dersler için birer sınav hakkı tanınır. 
b) Daha önce alınmamış veya devamsızlıktan kalınmış dersler için mezuniyete üç ders sınavı 

hakkı tanınmaz. 

c) Mezuniyete üç ders sınav hakkından yararlanan öğrenciler aynı dönem içinde ayrıca tek 
ders sınavına giremez. 
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7., 8.ve 9. Maddeler İçin Ortak Hükümler 

MADDE 10– (1) 

a) Bu yönergenin 7. 8. ve 9. maddelerindeki sınavlarda ilgili dersin ara sınav sonucu 
ortalamada dikkate alınmaz. 

b) Bu maddelerdeki sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınmaz. 
 

Seçimlik Dersin Yerine Başka Bir Seçimlik Dersin Saydırılması 
MADDE 11– (1) Öğrenciler belirlenmiş seçmeli ders grupları içerisinden daha önce aldıkları 

bir dersi yerine saydırılmak üzere aynı grup içerisinde eş kredi yüküne sahip başka bir seçmeli dersi 
alabilirler. Bu durumda yeni dersten alınan not, önceki notuna bakılmadan GNO hesaplamasında 
transkript (not durum belgesine) yansıtılır. 

Fakültemizce Düzenlenen Etkinliklerin Kariyer Ve Yaşam Programı Derslerine İkamesi 
MADDE 12– (1) Öğrenci, aşağıdakilerin her birinden en az bir adet olmak kaydıyla toplam 7 

etkinliğe katılması halinde bir seçmeli “Kariyer ve Yaşam Programı” dersinden başarılı sayılır. 
a) Fakültemizce düzenlenen hukuk söyleşisi/sempozyum/kongre/panel/konferans, 
b) Ulusal/uluslararası sempozyum/kongre/panel/konferans, 
c) Kariyer Merkezince düzenlenen toplantı, 
d) İstanbul Barosu Başkanlığı’nca düzenlenen toplantı. 
Mezuniyet  

MADDE 13– (1) 

a) Yönetmelik madde 44 uygulanır. 
b) Dönemlik ders sistemindeki öğrenciler, 6 seçimlik Fakülte dersi, 4 zorunlu seçimlik 

Fakülte dersi (Roma I-II, Ekonomi, Hukuk Başlangıcı) ve mezuniyet için YÖK’ün zorunlu kıldığı 2 
Üniversite seçimlik dersi olmak üzere toplam 12 seçimlik ders alarak mezun olurlar. 

c) 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 akademik yıllarından itibaren, yıllık ders sistemine tabi 
öğrenciler, 4 seçimlik Fakülte dersi, 2 zorunlu seçimlik Fakülte dersi (Makroekonomi ve Hukuk 
Başlangıcı) ve mezuniyet için YÖK’ün zorunlu kıldığı 2 Üniversite seçimlik dersi olmak üzere 
toplam 8 seçimlik ders alarak mezun olurlar. 

d) 2018-2019 akademik yılından itibaren kayıtlı, yıllık ders sistemine tabi öğrenciler, 5 
seçimlik Fakülte dersi, mezuniyet için YÖK’ün zorunlu kıldığı 2 Üniversite seçimlik dersi olmak 
üzere toplam 7 seçimlik ders alarak mezun olurlar. 

Sınavlar 

MADDE 14– (1) 

a) Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların 
sayısı, başarı notuna katkısı ve dönem sonu sınavına katılmanın gerekleri, öğretim elemanı 
tarafından dönem başında belirlenir ve öğrencilere yazılı ve sözlü olarak duyurulur. 
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b) Sınavlar Dekanlığın belirlediği gün ve saatlerde, dersin öğretim elemanı tarafından, 
zorunlu hallerde ise Dekanlık tarafından belirlenen öğretim elemanının sorumluluğu altında yapılır. 

c) Finalin telafisi bütünleme sınavıdır. Bütünleme sınavı için mazeret kabul edilmez. 
d) Engelli öğrencilerin sınavları, gerektiğinde engel durumlarına göre ayrı bir ortamda sınav 

gözetmeni tarafından yapılabilir. Sınavın ayrı yapılmadığı durumlarda engelli öğrenciye fazladan 
süre tanınması Dekanlığın takdirindedir. 

e) Herhangi bir dersten final/bütünleme sınavına girmeyen veya bu sınavda 100 üzerinden en 
az 45 alamayan öğrenciler başarısız sayılır. Bu koşulu sağlayıp da vize sınav notunun %40’ı ile 
final/bütünleme notunun %60’nın ortalaması en az 50 olan öğrenci başarılı sayılır. 

f) Yazılı sınavlarda öğrenciler Dekanlık tarafından belirlenerek ilan edilen salonlarda sınava 
girmek zorundadır. Aksi takdirde o sınava girmemiş sayılırlar. 

g) Sözlü sınavlarda İstanbul Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği’nin 35. maddesinin 3. fıkrası uygulanır. Sözlü sınavın O’learn platformu üzerinden 
yapılması halinde sınav kayıt altına alınarak video kaydı platformun sunucularında saklanır. 

Sınav Sonuçlarına İtiraz (M. 38) 
MADDE 15– (1) 

a) Öğrenciler ara sınav, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavlarının sonuçlarına, sınav 
sonuçlarının ilan edildiği tarihi izleyen üç iş günü içinde maddi hata nedeniyle itiraz edebilirler. 
Öğrenciler, öğretim üyesinin not takdirine ilişkin itirazda bulunamazlar. Süresinden sonra yapılan 
itirazlar kabul edilmez. 

b) İtiraz, Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Dekanlığa dilekçe verilerek yapılır.  
c) İtiraz, dersin öğretim elemanı tarafından konunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen üç iş 

günü içinde değerlendirilir. İnceleme sonucu yazılı olarak Dekanlığa bildirilir.  
ç) İlan edilen notlarda değişiklik ancak Yönetim Kurulunun onayı ile geçerlilik kazanır. 

 

Sınav Kuralları 
MADDE 16– (1) 

a) Her öğrenci sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. 
b) Sınavlarda kurşun kalem kullanılmaz, tükenmez veya dolmakalem bulundurma 

sorumluluğu öğrenciye aittir. 
c) Sınav sırasında ders not ve kitapları ile mont, ceket vb. eşyaların bulundurulması yasaktır. 
d) Öğrenci sınav salonuna saat, cep telefonu, kulaklık gibi kablolu/kablosuz bilgi alışverişi 

yapabilen ve bunu sağlayan hiçbir elektronik araç getiremez. 
e) Öğretim elemanı tarafından sınavda kullanılmasına izin verilmiş, içi yazılı olmayan 

mevzuatı bulundurulabilir. 
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f) İzin verilenlerin dışındaki eşyayı salona getiren öğrenci, bu eşyayı sınav düzenini 
bozmayacak bir şekilde sınav gözetmenlerinin belirlediği yere –elektronik aletleri kapatarak– 

kaldırmakla yükümlüdür. Aksi takdirde sınavın genel düzenini bozmuş sayılır. Bu eşyaların 
sorumluluğu onları sınav salonuna getiren öğrenciye aittir. 

Sınavın Genel Düzeninin Sağlanması 
MADDE 17– (1) 

a) Sınav sırasında öğrenciler, sınav gözetmenlerinin her türlü talimat ve uyarısına uymak 
zorundadır. 

b) Gerekli gördüklerinde sınav gözetmenleri öğrencilerin oturdukları yerleri değiştirebilir. 
c) Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun sınavın genel düzenini bozan öğrenciler sınav 

salonundan çıkartılır ve o sınavdan sıfır not almış sayılır (m. 36/1). Belirtilen hallerde ilgili 
öğrenciler hakkında, ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri 
uygulanır. 

d) Öğrenciler, sınav başlama anında sınav salonunda bulunmalıdırlar. Bir saatten uzun süren 
sınavlarda sınav başlama anından 30 dakika, bir saatten kısa süren sınavlarda ise 20 dakika sonra 

sınav salonuna giriş yapan öğrenciler sınava alınmazlar. 
e) Öğrencilerin, zorunlu haller dışında, sınavın başlamasını takip eden 30 dakika boyunca 

salondan çıkmamaları gerekir. Bu kural, sınav gözetmenlerinin takdirine bağlı olarak, son 10 dakika 
için de uygulanabilir. Bu süre zarfında yoklama kâğıdının tamamlanmamış olması durumunda, 
sınav gözetmeni tarafından öğrencilerin sınav salonunda zorunlu olarak kalma süreleri uzatılabilir. 

f) Sınavın başladığının sözlü olarak sınav gözetmeni tarafından duyurulmasından itibaren 

sınav başlamış sayılır. 
g) Öğrenciler sınavda soruların içeriğine ve cevaba dair soru soramazlar. Sorularını kısık 

sesle, diğer öğrencileri rahatsız etmeyecek şekilde sormalıdırlar. 
h)  Zorunlu hallerde sınav salonunun terkedilmesi sınav gözetmeninin iznine bağlıdır. 
i) Öğrenciler sınav kâğıtlarını teslim ederken, kimlik bilgileri ve imzalarının bu kâğıtlarda 

yer aldığından emin olmalıdırlar. 
j) Sınav süresinin bitiminde cevap kâğıtları sınav gözetmenlerine teslim edilir. 
k) Sınav kâğıdını teslim ederek salonu terk eden öğrenci, sınavın bitiminden önce salona 

tekrar giremez. 

 

 

 

 

Sınav Kurallarına Aykırılık 

MADDE 18– (1) 
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a) Her türlü sınav, uygulama, 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 anlaşılan bir öğrenci hakkında somut olaya göre 
disiplin soruşturması başlatılır ve o sınav ya da çalışmadan sıfır not almış sayılır (m. 36/1). 

b) Sınav sırasında, diğer öğrencilerle her türlü iletişim içinde ve bilgi alışverişinde 
bulunulması ve benzeri eylemler (Örneğin; diğer bir öğrencinin sınav kâğıdına bakılması, öğrenciye 
sınav kâğıdının gösterilmesi ve diğer bir öğrenciyle yazılı veya sözlü olarak iletişim kurulması vb.) 
kopya olarak değerlendirilir. 

c) Sınav sırasında öğretim elemanı tarafından kullanılmasına izin verilmemiş bir kaynaktan 
(ders notu, kitap vb.) yararlanılması ve kullanılmasına izin verilmiş kaynakların (mevzuat, sözlük 
vb.) içine orijinalinde olmayan ekleme yapılması, yazı yazılması vb. kopya olarak değerlendirilir. 
Durumun sınavın başında tespiti halinde öğrenci sınava bu kaynak olmadan devam edecektir. 

Sınavın sonunda tespiti halinde ise Yönetmelik m. 36/1’e göre yaptırım uygulanır. 
d) Kopya olarak değerlendirilecek davranışlarda bulunan öğrenciden kâğıdını derhal sınav 

gözetmenine teslim etmesi istenir ve kopya eylemi hakkında sınav salonunda görevli sınav 
gözetmenlerinin imzaları ile kopya eyleminin nasıl yapıldığını açıklayan tutanak tutularak dersin 

öğretim elemanına durum hakkında bilgi verilir. 
e) Sınav gözetmenleri kopya delilini oluşturan malzemeyi veya delile el koymanın imkânsız 

olduğu hallerde malzemenin görsel suretini tutanağa ekler. Öğrencinin kopya delilini teslim 
etmemekte direnmesi veya görsel suretinin alınmasını engellemesi durumunda, söz konusu durum 
da tutanak altına alınır. Örneğin; ele kopya yazılması gibi bir durumda, yazılmış olan metin fotoğraf 
makinası aracılığıyla tespit edilebilir. Kalem kutusu vb. şahsi mülkiyete tabi eşyanın üzerinde kopya 
yer alması gibi durumlarda ise, söz konusu eşyaya el konulabilir. Öğrencinin buna direnmesi 
durumunda, zor kullanarak delil toplanamaz. Bu durumla karşı karşıya kalınması halinde, tutulan 

tutanakta delilin toplanamadığının belirtilmesi gerekir. 

Sınav Gözetmenleri İle İlgili Kurallar 

MADDE 19– (1) 

a) Sınavlar öğretim üyelerinin gözetimi altında araştırma görevlileri tarafından yapılır. Bu 
kural görevlendirme ile gelen öğretim üyeleri için de geçerlidir. 

b) Sınavı alan öğrenci sayısının 50’den fazla olduğu durumlarda sınav salonunda en az iki 
sınav gözetmeni bulunmak zorundadır ve bununla ilgili düzenleme Dekanlık tarafından yapılır. 

c) Sınavda görevli gözetmenler, görev yapacakları salonun kapasitesine göre küçük 
salonlarda en az 10, büyük salonlarda ise en az 15 dakika önce salonda hazır olmalıdırlar. 

d) Salonda bulunan öğrenciler, mümkün olduğu ölçüde aralıklı ve düzenli bir biçimde 
oturtulmalıdırlar. 
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e) Gözetmen, gerekli önlemleri alarak sınav düzenini sağlamalıdır. Gözetmen, bu esaslarda 
izin verilmeyen kablolu/kablosuz her türlü elektronik aracın sınav boyunca kapalı konumda 
olduğunu, ders notlarının, ders kitaplarının, mont, ceket vb. eşyaların belirlenen yerlere 
kaldırıldığını kontrol etmekle yükümlüdür. 

f) Sınav başlamadan önce sınav gözetmeni kimlik kontrolü yapar. Kontrol, sınava giren 
kişinin, tüm sınav kâğıtlarına kimliğindeki isim ve numarasını yazdığının ve sınava giren kişinin 
kimlikteki kişi olduğunun tespit edilmesi suretiyle yapılır. 

g) Sınav gözetmeni gerekli gördüğü durumlarda sınav başladıktan sonra da kimlik kontrolü 
yapabilir. 

h) Sınav öncesinde veya sınav sırasında kimliğini ibraz edemeyen öğrenci, geçerli başka bir 
kimliğini ibraz etmek zorundadır. Kimliği bulunmayan öğrenci, ancak kimliğinin doğruluğu 
açısından tereddüt yaşanmıyorsa düzenlenecek bir tutanakla sınava alınır. 

i) Kimlik kontrolü yapılırken öğrencilerin sınava girdiklerine dair imzaları yoklama kâğıdına 
alınmalı ve imza atan öğrenci sayısı toplam sınıf mevcuduyla karşılaştırılmalıdır. 

j) Sınav sırasında her türlü kopya girişimine müdahale edilmeli, kopya olarak 

değerlendirilecek davranışlarda bulunan öğrenciden kâğıdını derhal sınav gözetmenine teslim 
etmesi istenmeli ve kopya eyleminin nasıl gerçekleştirildiği sınav tutanağında belirtilerek tutanak 
kopyaya tanık olan sınav gözetmeni tarafından imzalanmalıdır. Kopya çekme eylemi ayrıntılı 
biçimde tespit edilmeli ve dersin öğretim elemanına durum hakkında bilgi verilmelidir. 

k) Sınav gözetmenleri kopya delilini oluşturan malzemeyi veya delile el koymanın imkânsız 
olduğu durumlarda, malzemenin görsel örneğini tutanağa eklemelidirler. Öğrencinin kopya delilini 
teslim etmemekte direnmesi veya görsel örneğinin alınmasını engellemesi durumunda, söz konusu 
durum da tutanak altına alınır. 

l) Sınav gözetmenleri tarafından tutanak tutularak disiplin kuruluna aktarılan bir eylemin 
kopya veya kopyaya teşebbüs olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, ilgili disiplin 
kurulunun takdiri dâhilindedir. Kararın disiplin kurulu tarafından öğrencinin kopya çekmediğine 
veya kopya çekmeye teşebbüs etmediği yönünde olduğu durumlarda, öğrenciye sınavı yeniden alma 
hakkı verilir. 

m) Önemli bir sebebin varlığı halinde sınav görevine gelemeyecek olan gözetmen önceden 
Dekanlığa haber vermelidir. 

n) Sınav gözetmenleri arasında sınav düzenini bozmayacak biçimde sınav görevi değişimi 

yapılması mümkün olup; söz konusu değişiklik, sınavdan önce Dekanlığa bildirilmelidir. 
o) Gözetmenler sınav esnasında öğrenciyi rahatsız etmemeye ve sınav gözetimini 

aksatmamaya özen göstermelidirler. Özellikle uzun süreli sınavlarda gözetmenlerden birinin, sınıfta 
başka bir gözetmen olması kaydıyla kısa süreli olarak sınıftan ayrılabilmesi mümkündür. Ancak, bu 
durum haricinde, gözetmenlerin sınav salonundan çıkmamaları gerekir. 
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p) Sınav başlamadan önce, sınav sırasında belirli aralıklarla sınav süresine ilişkin sınav 
gözetmeni tarafından tahtaya yazılarak ve/veya sözlü olarak bilgi verileceği öğrencilere belirtilmeli 
ve mümkün olan şekillerde sınav süresince belirli aralıklarla kalan süre yazılarak ve/veya sözlü 
olarak öğrencilere bildirilmelidir. 

q) Sınav bitiminde, cevap kâğıtları dersin öğretim elemanının belirlediği şekilde dizilmeli, 
teslim alınan sınav kâğıtları sayılarak yoklama kâğıdındaki öğrenci sayısıyla karşılaştırılmalı ve 
daha sonra sınav tutanağı gözetmenlerce imzalanmalıdır. 

r)  Sınav düzenine uygun davranmayan öğrenci hakkında tutanak tutulur ve salondaki 
gözetmenlerce imzalanarak Dekanlığa teslim edilir. 

Mazeretler 

MADDE 20– (1) 

a) Hastalık Hali: Öğrencinin sınava katılmasını engelleyecek bir hastalığının bulunması 
halinde aşağıdaki kurumlardan sağlık raporu alması zorunludur: 

 Öğrencilerin bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumları vasıtası ile gittikleri Üniversite 
ve Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve kamu tüzel kişiliğine sahip vakıf üniversiteleri hastaneleri 

 Psikiyatrik hastalıklar için özel sağlık kuruluşları 
b) Öğrenci Yakınlarının Ölümü: Öğrencinin yakınlarından birinin sınava girmesini 

engelleyecek bir tarihte vefatı durumunda öğrenci vefat belgesini ibraz etmesi zorunludur. 
c) Yakalama, Gözaltı ve Tutukluluk Hali: 
 Öğrenci resmi makamlarca herhangi bir nedenle özgürlük kısıtlamasına tabi tutulmuş ve 

bundan dolayı sınava girememişse, bu durumu ispat eden onaylı resmi belgenin ibrazı, 
 Öğrenci tutuklu ise bu durumu ispat eden onaylı resmi belgenin ibrazı gereklidir. 
d)  Diğer Mazeretler: Yukarıda sayılanlar dışındaki bir halin belgelenmesi durumunda 

mazeretin geçerli olup olmadığına Yönetim Kurulunca karar verilir. 
Başvuru Usulü 

MADDE 21– (1) 

a) Öğrencinin, mazeretli olduğu süreler içinde sınavlara veya herhangi bir değerlendirme 
etkinliğine girdiği, raporu veya diğer mazereti ile ilgili yanlış beyanda bulunduğu anlaşıldığı 
takdirde aldığı notlar geçersiz sayılır ve sınavına girdiği bu derslerden mazeret sınav hakkını 
kaybeder. Ayrıca, öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılır. 

b) Mazeretli olunan günler devamsızlıktan sayılmaz. 
c) Yukarıda sayılan mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci sınav tarihinden 

itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde OİS Sistemi üzerinden “Mazeret Sınav Başvurusu” yapmalıdır. 
Mazeretin devamı halinde belgelendirilmek kaydıyla Dekanlığa başvurulabilir. Bu başvuru 
hakkında Yönetim Kurulu karar verir. 
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d) Mazeretin kabulü ve değerlendirilmesi hususunda Yönetim Kurulu yetkilidir. 
e)  Mazereti kabul edilmeyen öğrenci o dersin sınavından sıfır almış sayılır. 
Telafi Sınavı 
MADDE 22– (1) 

a) Mazereti kabul edilen öğrenciye sadece giremediği ara sınav(lar) için telafi sınav hakkı 
verilir. 

b) Finalin telafisi bütünleme sınavıdır. Öğrenci raporlu olsa dahi kendisine, dönem sonu (final) 
ve bütünleme sınavı için başka bir telafi sınav hakkı verilmez. 

c) Final sınavlarına girme hakkı olduğu halde, final ve bütünleme sınavlarını kapsayan, 
süreklilik arz eden ve mücbir sebep içeren mazeretler Yönetim Kurulunda değerlendirilir. 

d) Telafi sınavları mazeret kabul tarihinin bitimini izleyen hafta dâhil olmak üzere iki hafta 

içinde Dekanlığın belirleyerek ilan ettiği gün, yer ve saatte yapılır. 
e) Telafi sınavına girmeyen öğrenciye başka sınav hakkı verilmez. 

. 
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