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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Tanımlar   
Amaç 
MADDE 1 – (1)  Bu Yönergenin amacı, İstanbul Okan Üniversitesi Uzaktan Eğitim 

Programları bünyesinde dönem puanı ve dönem sonu başarı puanlarının hesaplanmasında 
uygulanacak kuralları belirlemektedir.   

  

Tanımlar  
(2)    Dersten sorumlu öğretim elemanı : Danışman olarak adlandırılmıştır.  
 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Dönem puanına etki eden hususlar, Ara sınavlar, Ödevler, Ders içerik takibi, TartıĢma grubu 
katkıları, Sanal sınıf derslerine katılım, DanıĢman değerlendirmesi, Dönem sonu sınavları, 

Mazeret sınavları, Ders baĢarı notunun hesaplanması      
 

Dönem puanına etki eden hususlar 

MADDE 2 – (1) Dönem puanı hesaplanmasında değerlendirilen kriterler “Danışman” 
tarafından İstanbul Okan Üniversitesi lisansüstü yönetmeliği çerçevesinde hesaplanmaktadır. 
Dönem puanı etki eden notlar sistemden alınmaktadır.   

 

Ara sınavlar  
MADDE 3 – (1) Her ders için bir yarıyılda en az 1 ara sınav yapılır. Ara sınavlar çevrimiçi 

(online) olacak biçimde öğrenim yönetim sistemi üzerinden yapılır. Her sınav için belirli bir süre 
verilir ve bu süre içinde sınava bitirmesi beklenir. Bu süreler her sınav için değişebilir. Ara sınav 
yerine “Danışman” kararı ile çevrimiçi (online) ödev/proje verilebilir. 
 

Ödevler  
MADDE 4 – (1) Her ders için öğrencilere ödev veya proje verilebilir.  Ödevleri öğrencinin 

kendisi hazırlayacak, kesinlikle başka yerlerden kopyalamadan ve etik kurallara uygun biçimde 
teslim edecektir.  

 

Ders içerik takibi 
MADDE 5 – (1) Her ders başına ders içeriğini takibi ve sistemde bunun için geçirdiği süre ile 

bağlantılı otomatik olarak puanlanmaktadır.  
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TartıĢma grubu katkıları  
MADDE 6 – (1) Öğrencinin her ders için   bir tartışma grubunda yer alabilir. Birden fazla 

tartışma grubu söz konusuysa  katılan tartışma grubu sayısına göre oranlanır.  
 

Sanal sınıf derslerine katılım 

MADDE 7 – (1) Öğrencinin sanal sınıf derslerine katılım oranı (performansı) dönem içi 
puanına etki edebilir.  

 

DanıĢman değerlendirmesi  
MADDE 8 – (1) Öğrencinin derse ilgisi ve katkısının danışman tarafından da 

değerlendirilerek bir kanaat notunun oluşturulmasıdır. Bu değerlendirme puanı (kanaat notu) 
%5’ten fazla olamaz. 

 

Dönem sonu sınavları  
MADDE 9 – (1) Her ders için dönem sonunda gözetmenler denetiminde yüz yüze sınavlar 

düzenlenir. Bu sınavlar önceden ilan edilecek merkezlerde aynı anda yapılır. Dönem sonu sınavları 
çoktan seçmeli test sınavı biçimindedir. Dönem sonu sınavı dışında ayrıca yüz yüze bütünleme 
sınavı yapılır.  

 

Mazeret sınavları 
MADDE 10 – (1) Ara sınav ve dönem sonu sınavlarında mazereti olup da katılamayan 

öğrenciler mazeretlerini belirten bir dilekçeyi ve mazeretlerini kanıtlayan belgelerini (Örneğin 
sağlık raporu, trafik kazası belgesi vb.) önceden (faksla ve/veya bilgisayarda taranmış formatta) 
gönderirler, daha sonra belgelerin aslını da ilgili enstitüye teslim ederler. Öğrenciler dilekçe ve 
belgelerin gönderilmesi ile mazeret sınavına alınırlar. Belgeler uygun görülmediği veya belgelerin 
aslı teslim edilmediği taktirde yapılan mazeret sınavı geçersiz sayılır.  

 

Ders baĢarı notunun hesaplanması 
MADDE 11 – (1) Dönem içindeki tüm faaliyetler “dönem başarı puanı” biçiminde ve 100 

üzerinden hesaplanır. Dönem sonunda yüz yüze yapılan “dönem sonu sınavları” ise ayrıca 100 
üzerinden değerlendirilir. En son bulunacak nihai “ders baĢarı puanı” ise İstanbul Okan 
Üniversitesi ders değerlendirme esaslarına bağlı olarak hesaplanır.  

Lisansüstü programlarında bir dersten başarılı sayılmak için ders başarı puanının en az 70 
olması gerekmektedir.  

Başarı notu Lisansüstü Yönetmeliği Madde 22’ye paralel olarak verilir. 
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Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir 
 

Yarıyıl Ders Notu Katsayı 
AA 4.00 

BA 3,50 

BB 3.00 

CB 2,50 

CC 2.00 

FF 0.00 

M Muaf 

E Eksik 

D Devamsız 

 

Ortalamaya Katılmayan Notlar: Geçici Notlar:  B- Başarılı E- Eksik  Y- Yetersiz D- 

Devamsız  M-Muaf  (D)notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders 
uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen 
öğrencilere verilir. (D) notu, not ortalamaları hesabında (FF) notu işlemi görür.  (B) notu, not 

ortalamalarına katılmayan dersler ile gerekli diğer çalışmalardan başarılı olma durumunda 
verilir.  (Y) notu, not ortalamalarına katılmayan dersler ile gerekli diğer çalışmalardan başarı 
gösteremeyen öğrencilere verilir.  (E) notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli 
koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (E) notu aldığı 
takdirde, notların ilgili öğretim elemanı tarafından teslim tarihinden itibaren bir ay içinde 
eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (E) notu kendiliğinden (FF) notu 
haline gelir.  

Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin başvurusu, enstitü Anabilim/Ana 

sanat Dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu kararıyla bir sonraki kayıt döneminin 
başlangıcına kadar uzatılabilir. 
(M) notu, Üniversite dışındaki üniversitelerden öğrencilerin daha önce almış oldukları ve 
denklikleri kabul edilen ve ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf olunan dersler için verilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler  
 

Yürürlük 

MADDE 12 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Okan Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği 
tarihte yürürlüğe girer.  
 

Yürütme 

MADDE 13 – (1) Bu Yönerge hükümlerini, Rektör yürütür. 
 

REVĠZYONLAR 

Kayıt Revizyon No Sebep Revizyon Tarihi 

YG.OKN.021 00 Senato Kararı 
Karar No:89 

25.01.2012 

YG.OKN.021 01 Senato Kararı 
Karar No:198 

06.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


