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Aşağıda tanımlanan konu başlıkları öğrencilerimizi, akademik ve idari personelimizi, 

eğitim-öğretimle ilgili konularda yönetmelik ve yönergede yer almayan hususlar 

hakkında bilgilendirerek uygulamada yardımcı olmak üzere İYTE Senatosunun 

28.03.2013 tarih ve 9/3 sayılı kararına göre Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 

yürütülmektedir. 

 

ARA SINAV NOTLARININ ÖĞRENCİLERE İLAN TARİHİ 

a) Ara sınavlar sınav tarihinden itibaren en geç üç hafta içinde ilan edilir. 

b) Son ara sınavlar ders dönemi bitmeden önce ilan edilir. 

 

KAPATILAN SEÇMELİ DERSLER İLE İLGİLİ İŞLEMLER 

 Lisans programlarında seçmeli derslere kaydolan öğrenci sayısının 5 (beş)'ten az olması 

durumunda söz konusu ders, ders ekleme-çıkarma süresi sonunda kapatılır. Kapatılan derslere 

kayıt yaptırmış olan öğrenciler, ders ekleme-çıkarma süresinin bitiminden itibaren 3 (üç) iş günü 

içerisinde ders değiştirme formu ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na müracaat ederek ders 

değişikliği yapabilirler. Form için tıklayınız. 

 

MEZUNİYET ŞARTINI SAĞLAYAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN NOT 

YÜKSELTMEK AMACIYLA EĞİTİMLERİNE DEVAM ETMESİNE 

İLİŞKİN İŞLEMLER 

 Lisans programındaki öğrencilerin mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olmalarına 

rağmen not yükseltmek amacıyla ders tekrar etmek istemeleri durumunda, 

öğrenimlerini takip eden eğitim-öğretim yılında kullanılmak üzere en fazla 2 yarıyıl süre 

verilir. Bu durumda olan öğrenciler yarıyıl sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 iş 

günü içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na dilekçe ile başvurularını yaparak son 2 

yarıyıl içerisinde DD ve DC notu aldıkları dersleri tekrarlayabilirler. Başvuru dilekçeleri 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencilerin bağlı bulunduğu fakültelere 

iletilir. 

 

 

 

 

https://ogrenciisleri.iyte.edu.tr/wp-content/uploads/sites/7/2019/03/Lisans-Programlar%C4%B1-Kapanan-Se%C3%A7meli-Ders-De%C4%9Fi%C5%9Ftirme-Formu.pdf
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LİSANS PROGRAMLARI DERS SAYDIRMA İŞLEMLERİ  

 Zorunlu bir ders yerine herhangi bir başka ders saydırmak mümkün değildir. 

 Aynı yarıyıl içerisinde alınan dersler birbirinin yerine sayılamaz. 

 Teknik seçmeli derslerin yerine teknik olmayan seçmeli dersler sayılamaz.  

 Teknik olmayan seçmeli derslerin yerine teknik seçmeli dersler sayılamaz.  

 Lisans öğrencileri mezuniyet yılında (7 nci ve 8 inci yarıyılında) toplam 3 dersi 

geçmemek koşuluyla yüksek lisans programı derslerine kayıt yaptırabilirler. Ancak bu 

dersler aynı anda hem lisans programı hem de yüksek lisans programı kredi hesabına 

katılmaz. Öğrencilerin bu kapsamda alacakları derslerin hangi programa sayılacağı 

Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilir. 

 

LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN YARIYILLARININ  

VE DERS YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ 

 

 Öğrencinin kayıtlı bulunduğu yarıyılda alması gereken ders yükü bağlı bulunduğu 

bölümün eğitim-öğretim planında gösterilen kredili ders sayısıdır. 

 Öğrencinin eğitim planı 8 yarıyıldan oluşur. Normal öğrenim düzeninde ilerleyen bir 

öğrenci her yarıyıl sonunda bir üst yarıyıla geçer ve o yarıyılın eğitim planındaki ders 

yüküne tabidir.  

 Öğrenci, genel not ortalamasının 1.80'in altına düştüğü yarıyıllarda daha önce aldığı 

dersleri tekrarlar geçmiş yıllardan ders yükü en fazla olan yarıyılın ders yüküne tabi 

tutulur. Genel not ortalamasını 1.80'e çıkardığı takdirde tekrar normal öğrenim 

düzeninde olması gereken yarıyıla yükselir. 

 

YAZ ÖĞRETİMİNDE İYTE DIŞINDAN DERS ALMA 

1- Enstitümüze kayıtlı  

a) LYS ile yerleşen,  

b) Yurtdışından Öğrenci Alımı yolu ile yerleşen,  

c) Dikey Geçiş,  

d) Kurumlararası Yatay Geçiş,  

e) Kurumiçi Yatay Geçiş öğrencileri,  

f) 669 sayılı KHK ile askeri yükseköğretim kurumları ve askeri liselerden yerleştirilen,  

g) 667 sayılı KHK ile kapatılan Vakıf Üniversitelerinden ÖSYM tarafından yerleştirilen 

öğrencilerin,  

h) 667 sayılı KHK ile kapatılan Vakıf Üniversitelerinden YÖK tarafından yerleştirilen 

yabancı uyruklu öğrencilerin,  
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Yaz Öğretiminde diğer yükseköğretim kurumlarından ders alabilmeleri için gerekli 

şartlar:  

1- Programın eğitim dilinin %30-%100 ingilizce olması ve alınacak olan dersin 

müfredatta (eğitim planında) İngilizce verildiğinin belirtilmiş olması, 

2- Öğrencinin danışmanının ve bölüm başkanlığının uygun bulması,  

3- Diğer üniversitelerden alınacak derslerin toplam yerel kredisinin, öğrencinin kayıtlı 

olduğu programın müfredatındaki derslerin toplam yerel kredisinin %20’sini 

geçmemesi,  

4- Yaz öğretiminde diğer yükseköğretim kurumlarından ders alabilmeleri için 

öğrencinin İYTE’ye kayıt yaptırdığı programın kayıt yılındaki lisans yerleştirme taban 

puanının kullanılması ve dersin alınacağı diğer yükseköğretim kurumundaki programın 

lisans yerleştirme taban puanının İYTE lisans yerleştirme taban puanına eşit veya 

yüksek olması. 

 

2- Enstitümüze kayıtlı 667 Sayılı KHK ile özel öğrenci olarak yerleştirilen öğrencilerin 

Yaz Öğretiminde diğer yükseköğretim kurumlarından ders alabilmeleri için gerekli 

şartlar:  

1- Programın eğitim dili %30-%100 ingilizce olması ve alınacak olan dersin müfredatta 

(eğitim planında) İngilizce verildiğinin belirtilmiş olması,  

2- Öğrencinin danışmanının ve bölüm başkanlığının uygun bulması, 

3- Diğer üniversitelerden alınacak derslerin toplam yerel kredisinin, öğrencinin kayıtlı 

olduğu programın müfredatındaki derslerin toplam yerel kredisinin %20’sini 

geçmemesi, 

4- Yaz öğretiminde diğer yükseköğretim kurumlarından veya ÖSYM tarafından 

yerleştirildikleri üniversitelerden alabilirler.  

 

YAZ ÖĞRETİMİNDE YURTDIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN DERS 

ALMA 

 İYTE Lisans programı öğrencileri Yaz Öğretiminde yurtdışındaki yükseköğretim 

kurumlarından; programın eğitim dilinin %100 İngilizce olması ve Bölüm 

Başkanlığının teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile uygun bulunması şartı ile 

seçmeli ders/dersler alabilirler. 

TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERSLER 

 Lisans öğrencilerinin eğitim planında belirtilen sayıdan daha fazla teknik olmayan 

seçmeli ders almaları durumunda, (DD ve üzeri) notu en düşük olan ders veya dersleri 

mezuniyet aşamasında genel not ortalaması hesabından çıkarılır. 
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BAŞKA ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALMA 

 Mezuniyet aşamasına gelmiş ve son sınıfta almış olduğu bir dersten başarısız olan lisans 

programı öğrencileri, bir sonraki yarıyılda dersin açılmaması durumunda, bölüm kurul 

kararı ve dersi veren öğretim elemanı onayı doğrultusunda eğitim dili                %30 - 

%100 İngilizce olan bir programdan ders alabilirler. Dersin eşdeğerlik işlemi Fakülte 

Yönetim Kurulu Kararı üzerine Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. 

EĞİTİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER 

 Bölümler tarafından yapılacak seçmeli ders önerilerinin güz yarıyılı için Nisan, bahar 

yarıyılı için Ekim ayı sonuna kadar olmak üzere yılda iki kez, eğitim planı 

değişikliklerinin veya yeni program önerilerinin ise yılda bir kez Nisan ayı sonuna kadar 

Senatoya sunulmak üzere teklif edilmesi gerekmektedir. 


