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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç,Dayanak  

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı; Ġstanbul Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 

Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinin ayrıntılarının belirlenmesi, Hukuk Fakültesine kayıtlı öğrenciler 
için yeknesak bir Ģekilde uygulanmasının sağlanmasıdır. 

 

Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Ġstanbul Okan 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliği’nin,  Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ve Yaz 
Öğretimi Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıĢtır. 
 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

                                             Mezuniyet AĢamasındaki Öğrenci Statüsü  

 

MADDE 3 – (1) Mezuniyet için gereken toplam kredinin dönemlik müfredata tabi öğrenciler 
için  (149 Kredi) %60’ını (89 Kredi) baĢarmıĢ bulunan öğrenci “mezuniyet aĢamasındaki” öğrenci 
olarak kabul edilir.  

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

(3) Mezuniyet için gereken topla kredinin 2018-2019 yıllık müfredata tabi öğrenciler için 
(191) kredi, %60’ını (114 kredi) baĢarmıĢ bulunan öğrenci “mezuniyet aĢamasındaki “ öğrenci 
kabul edilir.  

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Düzensiz(Irregular ) Öğrenci Statüsü, Düzensiz (Irregular) Öğrencilerin Ders Ġntibakı 
ve Not Transferi  

 

Düzensiz(Irregular ) Öğrenci Statüsü  

MADDE 4 – (1) Düzensiz (Irregular ) öğrenci statüsü kapsamında olanlar ;    

 Adalet Meslek Yüksekokulunu bitirerek gelen DGS’liler,  
 Hazırlık sınıfını bir yarıyılda tamamlayan öğrenciler,  
 Yatay geçiĢle (yurt içinden veya yurt dıĢından) gelen öğrenciler,  
 Bir fakülte bitirerek gelen ve muafiyeti yapılan öğrenciler irregular statüsündedirler 

 

 

http://www.okan.edu.tr/sayfa/on-lisans-ve-lisans-yonetmeligi
http://www.okan.edu.tr/sayfa/on-lisans-ve-lisans-yonetmeligi
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Düzensiz (Irregular) Öğrencilerin Ders Ġntibakı ve Not Transferi 
MADDE 5 – (1) Ġrregular öğrencilerin muafiyet iĢlemlerini “Yurtiçi ve YurtdıĢı Ders Denklik 

Komisyonu” değerlendirerek karara bağlar. Komisyonun verdiği kararlar kesindir.  
(2) Öğrenci eğitim süresi içerisinde sadece bir kez muafiyet talebinde bulunabilir. 
(3) Not transferi ve muafiyet iĢlemleri talep edilen derslerin Ġstanbul Okan Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi’ne kayıt tarihinden önceki bir mezuniyet belgesine dayanması gerekmektedir. 
(4) DGS'lilerin Hukuk Fakültesine intibakları ilgili komisyon tarafından 3.sınıfa yapılır. 
(5) Bir fakülte bitirip gelen öğrencilerimizin intibakları 2. sınıfa yapılır. 
(6) Yatay geçiĢle gelen öğrencilerin intibakları yatay geçiĢle geldikleri sınıfa göre yapılır. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

DGS’li Öğrenciler, Ġkinci Fakültelerini Okuyan Öğrenciler, Yatay GeçiĢle Gelen Öğrenciler   
 

DGS’li Öğrenciler 

MADDE 6 – (1) DGS’li öğrenciler fakültedeki ilk yıllarında 4. sınıf hariç diğer sınıfların tüm 
derslerini alabilirler. 

(2) DGS’li öğrenciler öncelikle 1. 2. sınıf derslerini almak zorundadır. 
(3) Ġlk kez kayıt olunan derslerde, haftalık ders programında en fazla bir saatlik çakıĢmaya 

izin verilir. 

 

 

Ġkinci Fakültelerini Okuyan Öğrenciler  
MADDE 7 – (1) Ġntibaklarının yapıldığı sınıf itibariyle ders alacaklardır. 
(2) Ġlk kez kayıt olunan derslerde, haftalık ders programında en fazla bir saatlik çakıĢmaya 

izin verilir. 

 

Yatay GeçiĢle Gelen Öğrenciler   
MADDE 8 – (1)  Ġntibaklarının yapıldığı sınıf itibariyle ders alacaklardır. 
(2) Fakültemize yatay geçiĢ öncesi okudukları hukuk fakültesinde baĢarısız oldukları veya 

Fakültemiz programında olup yatay geçiĢle geldikleri hukuk fakültesi programında olmayan alt 
dönem derslerini öncelikle almak zorundadırlar. 

(3) Ġlk kez kayıt olunan derslerde, haftalık ders programında en fazla bir saatlik çakıĢmaya 
izin verilir. 
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BEġĠNCĠ BÖLÜM 

Yıllık Dersler  
 

MADDE 9 – (1) 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. 

 
 

 

  ALTINCI BÖLÜM 

Ders Yükü, Ders Seçimi, Ön ġartlı Dersler, Alttan Dersi Olmayanların Ders Seçimi, Ek Ders 
Talebi   

 

Ders Yükü  
MADDE 10 – (1) Ders yükü, dönemlik ders sistemine tâbi öğrenciler için öğrencinin OĠS’te 

yazılı olan sınıfının güz veya bahar yarıyılı için öngörülmüĢ olan derslerin toplam kredisidir. Yıllık 
ders sistemine tâbi öğrencilerin ders yükleri, derslerin yıllık toplam kredisidir. Yıllık sisteme tâbi 
öğrenci, yıllık derslerini güz döneminin baĢında seçer. 

 

Ders Seçimi  
MADDE 11 – (1) Bir yarıyılda öngörülen ders yükü üzerine en fazla iki ders alınabilir. 
(2) Ġstisnasız her öğrenci, öncelikle FF veya VF ile baĢarısız olduğu dersleri ve varsa daha 

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

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

(4) Ġlk kez kayıt olunan derslerde, haftalık ders programında en fazla bir saatlik çakıĢmaya 
izin verilir. 

(5) ENG111 ve ENG112 derslerini hazırlık okuyup baĢarısız olan veya hazırlık okumamıĢ 
tüm öğrenciler almak zorundadır. 

 

 

Alttan Dersi Olmayanların Ders Seçimi  
MADDE 12 – (1) Alt yarıyıllardan baĢarısız dersi olmayıp genel not ortalaması (GNO) 3.00 

ve/veya üzerinde olan öğrenciler üst yarıyıllardan sadece bir ders alabilir. 

Ġlgili Form: Fazla Ders Alma Talep Formu   

 

Ek Ders Talebi  

MADDE 13 – (1) Öğrencinin irregular olması ona ek ders talep hakkı vermez. Sadece çift ana 
dal öğrencileri (ÇAP), dikey geçiĢ sınavıyla (DGS) gelen öğrenciler ve mezuniyet aĢamasındaki 
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öğrenciler öngörülen dönemlik ders yükünün üzerine ek (fazla) ders talebinde bulunabilirler. (m. 
28/3) 

(2) Ġlk kez kayıt olunan derslerde, haftalık ders programında en fazla bir saatlik çakıĢmaya 
izin verilir.   

(3) Üstten sadece bir ders alınabilir ve bunun için GNO’nın en az 3.00 olması gerekir kuralı 
ÇAP öğrencilerine uygulanmaz. 

(4) Ek ders talebi, “Fazla Ders Talep Formu”nun doldurularak transkriptin eklenmesi suretiyle 
Dekanlığa yapılır. 

(5) Talepler, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Yönetim 
Kurulu, talepleri, öğrencinin GNO’sunu da dikkate alarak değerlendirir. 

Ġlgili Form: Fazla Ders Talep Formu 

                   Üstten Ders Alma BaĢvuru Formu 

 

YEDĠNCĠ BÖLÜM 

Yaz Öğretimi   
 

MADDE 14 – (1) Yaz Öğretimi Yönetmeliği m. 4 gereğince öğrenci, yaz öğretiminde, 
baĢarısız olduğu dersleri ve notunu yükseltmek istediği dersleri alabilir. Bu derslerin dıĢında ders 
alınması, baĢarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilme olanağını sağlama amacına 
uygunluk varsa mümkündür. 

(2) Yıllık sisteme kayıtlı öğrenciler, dönem içinde yıllık olarak aldıkları dersleri yaz 
öğretiminde de yıllık olarak almak zorundadırlar. Ancak dönemlik alınan dersler de, her iki dönem 
dersini aynı üniversiteden almak ve geçmek kaydıyla yıllık sisteme dönüĢtürülür. Bu koĢullarda 
öğrenci en fazla bir (1) yıllık ders alabilir.  

(3).1 Dönemlik  öğrenci bir yaz döneminde üniversitesinden veya baĢka üniversitelerden 
(uzaktan eğitim verenler hariç) 3 ders veya 9 kredi ders yükü alabilir. 

(3).2. Yıllık öğrenci bir yaz döneminde üniversitesinden veya baĢka üniversitelerden (uzaktan 
eğitim verenler hariç) 1 ders veya 9 kredi ders yükü alabilir. 

(4).1 .Dönemlik öğrencinin yaz öğretiminden alacağı toplam ders yükü 9 dersi veya 27 
krediyi geçemez.  

(4).2. Yıllık öğrencinin yaz öğretiminden alacağı toplam ders yükü 3 dersi veya 27 krediyi 
geçmez. 

(5) Öğrencinin alttan veya bulunduğu yarıyıldan FF veya VF ile baĢarısız olduğu dersleri ve 
daha önce almadığı alttan dersleri varsa öğrenci öncelikle bu dersleri almak zorundadır. Üstten 
sadece bir ders alınabilir ve bunun için GNO’nın en az 3.00 olması gerekir. 

(6) Hiç alınmayan derslerin yaz okulunda alınabilmesi için öğrencinin alttan baĢaramadığı 
dersinin olmaması gereklidir. 

(7) 1. Dönemlik öğrenciler sadece aĢağıdaki koĢulları sağlaması  halinde ek 3 ders veya 9 

kredi daha yaz öğretiminden alabilirler. Bu ek 3 ders /9 kredi hiç alınmamıĢ dersler de olabilir. Bu 
durumda öğrenci mezuniyet Ģartını sağlayabilmelidir. 
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a. Sekizinci yarıyılın tamamlanmıĢ olması, 
b. 9 ders/27 kredi yükünün yaz öğretiminde kullanılmıĢ olması, 
c. 9 ders/27 kredi hakkını tüketmemiĢ olan öğrenci de yukarıdaki (14.7.1’deki)  ek 3 ders 

hakkını evleviyetle alır; yaz okulu hakkını tüketmediği için, (almıĢ ve baĢarısız olduğu en fazla 3 
dersi daha varsa)  yılda 3 ders yaz okulu hakkını da yukarıdaki (14.7.1’deki)  ek 3 ders hakkı 
yanında kullanır. 

(7) 2 . Yıllık öğrenciler sadece aĢağıdaki koĢulları sağlaması halinde ek 2 ders daha yaz 

öğretiminden alabilirler. Bu ek 2 ders hiç alınmamıĢ dersler de olabilir. Bu durumda öğrenci 
mezuniyet Ģartını sağlayabilmelidir. 
 a. Sekizinci yarıyılın tamamlanmıĢ olması, 
 b. 3 ders/27 kredi yükünün yaz öğretiminde kullanılmıĢ olması 
 c.3 ders/27 kredi hakkını tüketmemiĢ öğrenci de ek 2 ders hakkını evleviyetle alır; yaz okulu 

hakkını tüketmediği için (almıĢ ve baĢarısız olduğu en fazla 1 dersi daha varsa)  yılda 1 ders yaz 
okulu hakkını da ek 2 ders hakkı yanında kullanır. 
  (8) Öğrenciler yaz okulu derslerini aynı Ģehirdeki birkaç üniversiteden alabilirler, ancak 

farklı Ģehirlerdeki farklı üniversitelerde aynı anda fiilen bulunamayacaklarından farklı Ģehirlerden 
farklı dersler için yaz okulu alamazlar. 

 

Ġlgili Form: BaĢka Kurumdan (Yaz Okulundan) Ders Alma BaĢvuru Formu 

        Kred  Sınırını AĢanlar Ġç n BaĢka Kurumdan Ders Alma BaĢvuru Formu 

  

SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM 

Seçimlik Dersin Yerine BaĢka Bir Seçimlik Dersin Saydırılması  
MADDE 15 – (1) Öğrenciler belirlenmiĢ seçmeli ders grupları içerisinden daha önce 

seçtikleri bir dersi değiĢtirerek seçmeli ders grubu içerisinde önerilen eĢ kredi yüküne sahip baĢka 
bir seçmeli dersi alabilirler. Bu durumda yeni dersten alınan not, önceki notuna bakılmadan GNO 
hesaplamasında not durum belgesine (transkript) yansıtılır. 

 Ġlgili Form: Ders Saydırma BaĢvuru Formu 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

        Kariyer ve YaĢam Programı Derslerinin Fakültemizce Düzenlenen Etkinliklere Ġkamesi 
MADDE 16 – (1) Öğrenci, 

 Fakültemiz bünyesinde 3 adet Hukuk SöyleĢisi,  
 3 adet ulusal/uluslararası sempozyum/kongre/panel/konferans,  
 3 adet Kariyer Merkezinin düzenlediği toplantı, 
 1 adet Ġstanbul Barosu BaĢkanlığı’nın düzenlemiĢ olduğu toplantılardan olmak üzere 

on adet etkinlikten, yedi etkinliğe katılımı halinde “Kariyer ve YaĢam Programı” 
derslerinden baĢarılı sayılır. 
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ONUNCU BÖLÜM 

Mezuniyet 

 

MADDE 17 – (1) Dönemlik ders sistemindeki öğrenciler, 6 seçimlik fakülte dersi, 4 tane 
zorunlu seçimlik fakülte dersi (Roma I-II, Ekonomi, Hukuk BaĢlangıcı) ve 2 tane üniversite 
seçimlik (YÖK) dersi olmak üzere toplam 12 seçimlik ders alarak mezun olurlar. 

(2) 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 
BaĢlangıcı) ve 2 tane üniversite seçimlik (YÖK)  dersi olmak üzere toplam 8 seçimlik ders alarak 

mezun olurlar. 

(3) 2018-2019’dan itibaren kayıtlı, yıllık ders sistemine tabi öğrenciler, 5 seçimlik fakülte 
dersi, 2 tane üniversite seçimlik (YÖK) dersi olmak üzere toplam 7 seçimlik ders alarak mezun 
olurlar. 

(4) Bir öğrencinin hukuk fakültesinden mezun olabilmesi için ilgili programın ders ve diğer 
yükümlülüklerini baĢarı ile tamamlamıĢ olması ve GNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. (m. 44/1) 

(5) Hukuk fakültesinin yedinci yarıyılının sonunda ders ve diğer yükümlülüklerini baĢarı ile 
tamamlamıĢ ve GNO’su en az 3.50 olan öğrenciler erken mezuniyet hakkı kazanır. (m. 44/2) 
 

 

ONBĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Sınavlar 

 

MADDE 18 – (1) Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve 
diğer çalıĢmaların sayısı, baĢarı notuna katkısı ve yarıyıl sonu sınavına katılmanın gerekleri, 
öğretim elemanı tarafından yarıyıl baĢında belirlenir ve öğrencilere hem yazılı hem sözlü olarak 
duyurulur. 

(2) Derslerin sınavları Dekanlığın belirlediği gün ve saatlerde, o dersi veren öğretim elemanı 
tarafından, zorunlu hallerde ise Dekanlık tarafından belirlenen öğretim elemanının sorumluluğu 
altında yapılır.  

(3) Dekanlık her akademik yarıyıl baĢında sınav çizelgelerinin belirlenmesi ile ilgili çalıĢma 
takvimini birimler ile paylaĢmakla yükümlüdür. 

(4)  Finalin telafisi bütünleme sınavıdır. Öğrenci raporlu olsa dahi kendisine, yarıyıl sonu 
(final) ve bütünleme sınavı için baĢka bir mazeret (telafi) sınavı hakkı verilmez.  

(5) Engelli öğrencilerin sınavları, gerektiğinde engel durumlarına göre ayrı bir ortamda, sınav 
gözetmeni tarafından yapılabilir. Sınavın ayrı yapılmadığı durumlarda engelli öğrenciye fazladan 
süre tanınması sınav gözetmeninin taktirindedir. 

(6) DeğiĢim öğrencilerinin bulunduğu veya öğrenci sayısının fazla olduğu derslerde, 
öğrencilerin sınav çizelgeleri gözden geçirilip, Yönetim Kurulu’nun onayıyla, yarıyıl sonu sınavı 
erken yapılabilir. 
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(7) Herhangi bir dersten final/bütünleme sınavına girmeyen veya bu sınavda 100 üzerinden en 
az 45 alamayan öğrenciler baĢarısız sayılır. Bu koĢulu sağlayıp da vize sınav notunun %40’ı ile 
final/bütünleme notunun %60’nın ortalaması en az 50 olan öğrenci baĢarılı sayılır. 

Sözlü Sınavlar  
MADDE 19 – (1) Sözlü sınavlar öğretim elemanlarına ve sınavı yapılan dersin öğrencilerine 

açık olarak yapılır, sözlü sınavda sorulan sorular ve verilen cevaplar bir tutanak ile tespit edilerek 

Dekanlığa teslim edilir. (m. 35/3) 
Yazılı Sınavlar  
MADDE 20 – (1) Yazılı sınavlarda öğrenciler Dekanlık tarafından belirlenerek ilan edilen 

salonlarda sınava girmek zorundadır. Aksi taktirde o sınava girmemiĢ sayılırlar. 
Sınav Sonuçlarına Ġtiraz(M.38) 
MADDE 22 – (1) Öğrenciler ara sınav, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavlarının 

sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihi izleyen yedi iĢ günü içinde maddi hata nedeniyle 
itiraz edebilirler. Öğrenciler, öğretim üyesinin not takdirine iliĢkin itirazda bulunamazlar. Ġtiraz, 
ilgili yönetim kuruluna sunulmak üzere dekanlığa dilekçe verilerek yapılır. Süresinden sonra 
yapılan itirazlar kabul edilmez.  

(2) Ġtiraz, dersin öğretim elemanı tarafından konunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen yedi 
iĢ günü içinde değerlendirilir. Ġnceleme sonucu yazılı olarak dekanlığa bildirilir. 

(3) Öğrencinin itirazının devam etmesi halinde ilgili fakülte dekanı sınav kâğıdının 
incelenmesi için biri dersin öğretim elemanı olmak üzere ilgili üç öğretim elemanından oluĢan bir 
komisyon kurar. Bu durumda, komisyon, incelemesini itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç iki 
hafta içinde sonuçlandırır ve dekanlığa bildirir. Ġkinci itiraz, birinci itiraz sonucunun bildirildiği 
tarihi izleyen yedi iĢ günü içinde yapılır. 

(4) Ġlan edilen notlarda değiĢiklik ancak ilgili yönetim kurulunun onayı ile geçerlilik kazanır. 
 Ġlgili Form: Not Ġt raz Formu 

 Sınav Salonuna Getirilebilecek EĢyalar 

MADDE 22 – (1) Her öğrenci sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak 
zorundadır. Sınav gözetmeni kimlik kartını yanında bulundurmayan, tanınmayan veya baĢka bir yol 
ile kimliğini belirleme imkânı bulunmayan öğrenciyi sınava almamak veya sınav salonundan 
çıkartmak yetkisine sahiptir. 
 (2) Sınavlarda kesinlikle kurĢun kalem kullanılmaz, tükenmez veya dolmakalem bulundurma 
sorumluluğu öğrenciye aittir. 
 (3) Öğrencinin sıraların altında, üstünde ve gözlerinde izin verilen eĢyaların dıĢında ders not 
ve kitapları ile mont, ceket vb. eĢyaları bulundurması kesinlikle yasaktır. 
 (4) Öğrenci sınav salonuna saat, cep telefonu, dijital bilgi alıĢveriĢi yapabilen ve bunu 
sağlayan kablolu/kablosuz hiçbir elektronik araç getiremez.  
 (5) Öğrenci sıraların altında, üstünde ve gözlerinde sadece kimlik ile tükenmez kalem gibi 
sınavın yazılması için kullanılacak gereçleri ve öğretim elemanı tarafından sınavda kullanılmasına 
izin verilmiĢ, içi yazılı olmayan mevzuatı bulundurabilir fakat bu eĢyalar sınav esnasında ortak 
kullanılamaz. 
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 (6) Ġzin verilenlerin dıĢındaki eĢyayı salona getiren öğrenci, bu eĢyayı sınav düzenini 
bozmayacak bir Ģekilde sınav gözetmenlerinin belirlediği yere –elektronik aletleri kapatarak– 

kaldırmakla yükümlüdür. Aksi taktirde sınavın genel düzenini bozmuĢ sayılır. Bu eĢyaların 
sorumluluğu onları sınav salonuna getiren öğrenciye aittir. 
 

Sınavın Genel Düzeninin Sağlanması  
MADDE 23 – (1) SINAV SIRASINDA ÖĞRENCĠLER, SINAV GÖZETMENLERĠNĠN 

HER TÜRLÜ TALĠMAT VE UYARILARINA UYMAK ZORUNDADIR.  
 (2) Sınav salonunda diğer öğrencileri rahatsız etmeyecek Ģekilde davranmak esastır. 
 (3)Öğrenciler sınav salonuna giriĢ anından sınav bitimine kadar sessizce beklemekle 
yükümlüdürler. 
 (4) Gerekli gördüklerinde sınav gözetmenleri öğrencilerin oturdukları yerleri değiĢtirebilir. 
 (5) Sınav sırasında her ne Ģekilde olursa olsun sınavın genel düzenini bozan öğrenciler sınav 
salonundan çıkartılır ve o sınavdan sıfır not almıĢ sayılır (m. 36/1). Belirtilen hallerde ilgili 
öğrenciler hakkında, ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri 
uygulanır. 
 (6) Öğrenciler, sınav baĢlama anında sınav salonunda bulunmalıdırlar. Bir saatten uzun süren 
sınavlarda sınav baĢlama anından 30 dakika, bir saatten kısa süren sınavlarda ise 20 dakika sonra 
sınav salonuna giriĢ yapan öğrenciler sınava alınmazlar. 
 (7) Öğrencilerin, zorunlu haller dıĢında, sınavın baĢlamasını 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 tamamlanmamıĢ olması durumunda, 
sınav gözetmeni tarafından öğrencilerin sınav salonunda zorunlu olarak kalma süreleri uzatılabilir. 
 (8) Sınavın baĢladığının sözlü olarak sınav gözetmeni tarafından duyurulmasından itibaren 
sınav baĢlamıĢ sayılır. 
 (9) Öğrenciler sınavda soruların içeriğine ve cevaba dair soru soramazlar. Sorularını kısık 
sesle, diğer öğrencileri rahatsız etmeyecek Ģekilde sormalıdırlar. 
 (10)Öğrenci, zorunlu bir nedenle sınav salonunu terk etmesi gerektiğinde durumu sınav 
gözetmenlerine bildirmelidir; bu duruma uygun davranmayan öğrenci hakkında tutanak tutulur. 
 (11) Öğrenciler sınav kâğıtlarını teslim ederken, kimlik bilgileri ve imzalarının bu kâğıtlarda 
yer aldığından emin olmalıdırlar. 
 (12) Sınav süresinin bitiminde cevap kâğıtları sınav gözetmenlerine teslim edilmiĢ olmalıdır. 
Öğrencilerin sınav kâğıtlarını teslim etmeden sınav salonundan çıkmaları halinde sorumluluk 
öğrenciye aittir; bu durum sınav gözetmenleri tarafından tutanakla tespit edilir. 
 (13) Sınav kâğıdını teslim ederek salonu terk eden öğrenci, sınavın bitiminden önce salona 
tekrar giremez. Bu kurala aykırı davranan öğrenci hakkında sınavın genel düzenine aykırı davranıĢı 
nedeniyle tutanak tutulur. 

 

Kopya Çekmek, Ġntihal Yapmak, Bunlara TeĢebbüs Etmek  
MADDE 24 – (1) Her türlü sınav, uygulama, atölye, ödev, proje ve benzeri diğer 

çalıĢmalarda, her ne Ģekilde olursa olsun KOPYA ÇEKEN, ĠNTĠHAL YAPAN, BUNLARA 
TEġEBBÜS EDEN, YAPANLARA YARDIM EDEN VEYA ĠLGĠLĠ EVRAKIN 
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ĠNCELENMESĠNDEN KOPYA ÇEKTĠĞĠ SONRADAN ANLAġILAN BĠR ÖĞRENCĠ hakkında 
somut olaya göre disiplin soruĢturması baĢlatılır ve O SINAV YA DA ÇALIġMADAN SIFIR NOT 
ALMIġ SAYILIR (m. 36/1). 

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

(3) Sınav sırasında öğretim elemanı tarafından kullanılmasına izin verilmemiĢ bir kaynaktan 
(ders notu, kitap vb.) yararlanılması ve kullanılmasına izin verilmiĢ kaynakların (mevzuat, sözlük 
vb.) içine orjinalinde olmayan ekleme yapılması, yazı yazılması vb. kopya olarak değerlendirilir. 
Durumun sınavın baĢında tespiti halinde öğrenci sınava bu kaynak olmadan devam edecektir. 
Sınavın sonunda tespiti halinde ise Yönetmelik m. 36/1’e göre yaptırım uygulanır. 

(4) Kopya olarak değerlendirilecek davranıĢlarda 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. 

(5) Sınav gözetmenleri kopya delilini oluĢturan 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, yazılmıĢ olan metin fotoğraf 
makinası aracılığıyla tespit edilebilir. Kalem kutusu vb. Ģahsi mülkiyete tabi eĢyanın üzerinde kopya 
yer alması gibi durumlarda ise, söz konusu eĢyaya el konulabilir. Öğrencinin buna direnmesi 

durumunda, zor kullanarak delil toplanamaz. Bu durumla karĢı karĢıya kalınması halinde, tutulan 
tutanakta delilin toplanamadığının belirtilmesi gerekir. 

 

Sınav Gözetmenleri Ġle Ġlgili Kurallar 

MADDE 25 – (1) Sınavlar öğretim üyelerinin gözetimi altında öğretim asistanları tarafından 
yapılır. Bu kural görevlendirme ile gelen öğretim üyeleri için de geçerlidir. 

(2) Sınavı alan öğrenci sayısının 50’den fazla olduğu durumlarda sınav salonunda en az iki 
sınav gözetmen bulunmak zorundadır ve bunun ile ilgili düzenleme Dekanlık tarafından yapılır.  

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

(4) Sınav kağıdının açıklama kısmına: 

a. Sınav süresi, 
b. Ek kâğıt verilip verilmeyeceği, 
c. Soruların sırayla cevaplanması/cevaplanmaması gereği, 
d. Mevzuat kullanımı, 
e. Soru kağıdının öğrencide kalıp kalmayacağı hususları belirtilmelidir. 
(5) Salonda bulunan öğrenciler, mümkün olduğu ölçüde aralıklı ve düzenli bir biçimde 

oturtulmalıdırlar. 
(6) Gözetmen, gerekli önlemleri alarak sınav düzenini sağlamalıdır. Gözetmen, iĢbu esaslarda 

izin verilmeyen kablolu/kablosuz her türlü elektronik aracın sınav boyunca kapalı konumda 
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olduğunu, ders notlarının, ders kitaplarının, mont, ceket vb. eĢyaların belirlenen yerlere 
kaldırıldığını kontrol etmekle yükümlüdür. 

(7) Sınav baĢlamadan önce sınav gözetmeni kimlik kontrolü yapar. Kontrol, sınava giren 
kiĢinin, tüm sınav kâğıtlarına kimliğindeki isim ve numarasını yazdığının ve sınava giren kiĢinin 
kimlikteki kiĢi olduğunun tespit edilmesi suretiyle yapılır. 

(8) Sınav gözetmeni gerekli gördüğü durumlarda sınav baĢladıktan sonra da kimlik kontrolü 
yapabilir. 

(9) Sınav öncesinde veya sınav sırasında kimliğini ibraz edemeyen öğrenci, geçerli baĢka bir 
kimliğini ibraz etmek zorundadır. Kimliği bulunmayan öğrenci, ancak kimliğinin doğruluğu 
açısından tereddüt yaĢanmıyorsa düzenlenecek bir tutanakla sınava alınır. 

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

(11) Sınav sırasında her türlü kopya giriĢimine müdahale edilmeli, kopya olarak 
değerlendirilecek davranıĢlarda bulunan öğrenciden kâğıdını derhal sınav gözetmenine teslim 
etmesi istenmeli ve kopya eyleminin nasıl gerçekleĢtirildiği 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.  

(12) Sınav gözetmenleri kopya delilini oluĢturan 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. 

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

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

(15) Sınav gözetmenleri arasında sınav düzenini bozmayacak biçimde sınav görevi değiĢimi 
yapılması mümkün olup; söz konusu değiĢiklik, sınavdan önce Dekanlığa bildirilmelidir. 

(16) Gözetmenler sınav esnasında öğrenciyi rahatsız etmemeye ve sınav gözetimini 
aksatmamaya özen göstermelidirler. Özellikle uzun süreli sınavlarda gözetmenlerden birinin, sınıfta 
baĢka bir gözetmen olması kaydıyla kısa süreli olarak sınıftan ayrılabilmesi mümkündür. Ancak, bu 
durum haricinde, gözetmenlerin sınav salonundan çıkmamaları gerekir. 

(17) Sınav baĢlamadan önce, sınav sırasında belirli aralıklarla sınav süresine iliĢkin sınav 
gözetmeni tarafından tahtaya yazılarak ve/veya sözlü olarak bilgi verileceği öğrencilere belirtilmeli 
ve mümkün olan Ģekillerde sınav süresince belirli aralıklarla kalan süre yazılarak ve/veya sözlü 
olarak öğrencilere bildirilmelidir. 

(18) Sınav bitiminde, cevap kâğıtları dersin öğretim elemanının belirlediği Ģekilde dizilmeli, 
teslim alınan sınav kâğıtları sayılarak yoklama kâğıdındaki öğrenci sayısıyla karĢılaĢtırılmalı ve 
daha sonra sınav tutanağı gözetmenlerce imzalanmalıdır. 
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(19) Sınav düzenine uygun davranmayan öğrenci hakkında tutanak tutulur ve salondaki 

gözetmenlerce imzalanarak Dekanlığa teslim edilir. 
 

 

 

 

ONĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Mazeretler(M.34) 

 

Hastalık Hali 
MADDE 26 – (1) Öğrencinin sınava katılmasını engelleyecek bir hastalığının bulunması halinde 

aĢağıdaki kurumlardan sağlık raporu alması zorunludur. Sağlık raporunda tereddüt oluĢması halinde 
Üniversitenin Tıp Fakültesi/DiĢ Hekimliği Fakültesi hastaneleri hakem kurum olarak görev yapar. 

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

b. Psikiyatrik hastalıklar için özel sağlık kuruluĢları  

 

Öğrenci Yakınlarının Vefatı 
(2) Öğrencinin yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı 

durumunda öğrenci vefat belgesini ibraz etmelidir.  
 

Trafik Kazası ve Beklenilmeyen Haller 

(3.1) Sınava gelmek üzere yola çıkmıĢ bir öğrenci, sınava yetiĢmesini engelleyecek bir trafik 
kazasına uğramıĢsa, trafik Ģubesinden alacağı kaza zaptını ibraz etmelidir. 

(3.2) Öğrencinin ikamet ettiği binada sınav arifesi veya sınav günü, sınava girmesini 
engelleyecek nitelikte bir olayın (yangın, sel, deprem, çökme, yıkım) vuku bulması, bu sebeple 
konutun hasar görmesi veya yıkılması halinde, resmi makamlardan alacağı belgeyi ibraz etmelidir. 

 

Gözaltı ve Tutukluluk Hali 
(4.1) Öğrenci herhangi bir nedenle karakola götürülmüĢ ve bundan dolayı sınava 

girememiĢse, ilgili karakol amirinden alacağı belgeyi ibraz etmesi, 
(4.2) Öğrenci gözaltına alınmıĢsa, ilgili savcılıktan alacağı belgeyi ibraz etmesi, 

(4.3) Öğrenci tutuklanmıĢ ise tutuklama kararının bir suretinin ibrazı gereklidir 

 

Üniversite ve Diğer Resmi Kurumlarca Görevlendirme Hali  
(5.1) Öğrenci ulusal veya uluslar arası yarıĢma, sportif faaliyet vb. nedenle üniversite veya 

diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememiĢse, görevlendirme 
belgesi Dekanlığa sunulmalıdır. 
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Diğer Mazeretler 

(6.1) Yukarıda 5 ana baĢlık altında sayılan mazeretler dıĢındaki bir mazeret nedeni ile öğrenci 
sınava girememiĢse bu mazeretin de belgelenmesi gereklidir.  

 

BaĢvuru ve Mazeretin Kabulu 

MADDE 27 – (1) Öğrenci, raporlu olarak mazeretli olduğu süreler içinde derslere veya 
sınavlara giremez. 
(2) Öğrencinin, mazeretli olduğu süreler içinde sınavlara veya herhangi bir değerlendirme 

etkinliğine girdiği, raporu veya diğer mazereti ile ilgili yanlıĢ beyanda bulunduğu anlaĢıldığı 
takdirde aldığı notlar geçersiz sayılır ve sınavına girdiği bu derslerden mazeret sınav hakkını 
kaybeder. Ayrıca, öğrenci hakkında disiplin soruĢturması açılır. 

(3) Mazeretli olunan günler devamsızlıktan sayılmaz. 

(4) Yukarıda sayılan mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci sınav tarihinden 
itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde “Mazeret Sınavı Hakkı BaĢvuru Formu”nu doldurup mazereti ile 
ilgili belgeyi ekleyerek, Dekanlığa teslim eder. 

(5) Mazeretin kabulü ve değerlendirilmesi hususunda Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu 
yetkilidir. 

(6) Mazereti kabul edilmeyen öğrenci o dersin sınavından sıfır almıĢ sayılır. 
 Ġlgili Form:Mazeret Sınavı Hakkı BaĢvuru Formu 

 

Telafi Sınavı 
MADDE 28 – (1) Mazereti kabul edilen öğrenciye sadece giremediği ara (vize) 

sınav/sınavları için mazeret sınav hakkı verilir.  
(2) Finalin telafisi bütünleme sınavıdır. Öğrenci raporlu olsa dahi kendisine, yarıyıl sonu 

(final) ve bütünleme sınavı için baĢka bir mazeret (telafi) sınavı hakkı verilmez.  
(3) Final sınavlarına girme hakkı olduğu halde, final ve bütünleme sınavlarını kapsayan, 

süreklilik arz eden, haklı, geçerli ve/veya mücbir sebep içeren mazeretler fakülte yönetim kurulunda 

değerlendirilir. 
(4) Mazeret sınavları mazeret kabul tarihinin bitimini izleyen hafta dâhil olmak üzere iki hafta 

içinde, Dekanlığın belirleyerek ilan ettiği gün, yer ve saatte topluca yapılır. 
(5) Mazeret sınavına girmeyen öğrenciye baĢka sınav hakkı verilmez. 

 

Öğretim Elemanlarının GörüĢme Saatleri  
MADDE 29 – (1) Her öğretim elemanı haftada bir gün iki saatten az olmamak kaydıyla 

görüĢme saati belirler ve ilan eder. Öğrenciler öğretim elemanının belirlediği gün ve saate riayet 
etmek zorundadırlar. 

 

Not : * Gerekli yerlerde ilgili yönetmelik maddesi parantez içerisinde belirtilmiĢtir. 
** Yönergedeki açıklamalar dönem içindeki uygulamalar Fakülte Yönetim Kurulu 

tarafından karara bağlandıkça güncellenmekte ve güncelleme tarihi kapak sayfasında yer 
almaktadır. 
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ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

 

Yürütme  
MADDE 30 – (1) Bu yönerge yayın tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
 

Yürürlük 

MADDE 31 – (1) Bu yönerge hükümlerini T.C. Ġstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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Form Listesi  

Formun Kodu Formun BaĢlığı Formun Öngörülen Kullanma 
Zamanı/Kimin Ġçin? 

FR.OGR.030 BaĢka Kurumdan Ders Alma BaĢvuru Formu  Haziran-Temmuz: Yaz okulu 

baĢvuruları 
 Diğer: Özel statüyle gitmek 

isteyenler  

FR.OGR.030 Kredi Sınırını AĢanlar Ġçin BaĢka Kurumdan Ders 

Alma BaĢvuru Formu (9 Ders/27 Kredi Sınırını 
AĢanlar Ġçin) 

 Haziran-Temmuz: Yaz okulu 

baĢvuruları 

FR.OGR.031  ÇakıĢan Ders Alma BaĢvuru Formu  Her dönemin baĢında ders seçme 
zamanı 

 Sadece bir ders için 

FR.OGR.032  Yandal Programı BaĢvuru Formu  

FR.OGR.033  Ç ft Anadal Programı BaĢvuru Formu  

FR.OGR.034  Dersten Çek lme BaĢvuru Formu  Ġlgili yarıyılın en geç yedinci 
haftası sonuna kadar 

FR.OGR.035  Fazla Ders Talep Formu  Ekle-bırak haftası 
FR.OGR.036  Ġnt bak Talep Formu  BaĢka kurumdan alınan derslerde 

FR.OGR.037  Not Yükseltme Sınavı BaĢvuru Formu  Bütünle sonuçlarının 
açıklanmasından sonra bir hafta içinde 

FR.OGR.038  Tek Ders Sınavı BaĢvuru Formu  Bütünle sonuçlarının 
açıklanmasından sonra bir hafta içinde 

FR.OGR.039  Not Ġt raz Formu  Sınav notunun ilan tarihinden 
itibaren 7 iş günü içerisinde 

FR.OGR.040  Mazeret Sınavı Hakkı BaĢvuru Formu  Sınav tarihten itibaren 5 gün 
içerisinde 

 Herhalde mazeret sınavları 
başlamadan 

FR.OGR.041  Ders Saydırma BaĢvuru Formu  Bütünle sonuçlarının açıklanmasını 
takip eden haftanın bitimine kadar 

FR.OGR.042  Üstten Ders Alma BaĢvuru Formu  Ders seçim zamanı 
 Sadece ÇAP ve GNO’su 3 ve üzeri 

olanlar baĢvurur 
FR.OGR.043  Sınav Tutanağı  Her sınav öncesi basılarak Ar. 

Gör.lere teslim edilecek 

 Ġstanbul Okan HF Not Yükseltme BaĢvuru L stes   Not yükseltme baĢvuruları burada 
listelenerek dersin öğr. elemanı 
bilgilendirilecek 

 


