ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ
ĐLETĐŞĐM FAKÜLTESĐ
EĞĐTĐM – ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ

Yasal Dayanak
Madde 1- Bu yönerge 9 Temmuz 2002 gün ve 24810 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
“Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne dayanılarak
hazırlanmıştır.
Amaç ve Kapsam
Madde 2- Bu yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi Đletişim Fakültesi’nde öğrenci kayıtları
ile eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak esasları tespit etmektir.
Eğitim-Öğretime Başlama Tarihi
Madde 3- Eğitim-öğretime başlama tarihi, Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.
Öğrenim Süresi
Madde 4- Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Bir dersin iki yarıyıl okutulmasına
ilgili bölümün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu’nca karar verilebilir. Bir eğitimöğretim yılı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl ara sınavları da
kapsamak üzere en az 14 haftadır. Bu süre, Fakülte Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Senatonun
kararıyla artırılabilir. Resmi tatiller ile yarıyıl ve yıl sonu sınavları bu süreye dahil değildir.
a) Güz ve bahar yarıyılları dışında Senatonun kararıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile
ilgili hususlar Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenir.
b) Eğitim-öğretim süresi, 8 yarıyıl (4 yıl) dır.
c) Öğrenimini (b) bendinde öngörülen sürede tamamlayamayan öğrenciler için 6 yarıyıl ek
süre verilir.
d) Mezuniyet için bütün şartları yerine getiren öğrenciler, normal süreden önce mezun
olabilirler.
e) Azamî yasal süreleri kullandıkları halde başarılı olamayan son sınıf öğrencileri, mezun
olabilmeleri için devam şartını yerine getirip de başarısız oldukları bütün derslerden iki ek
sınava ve devam şartını yerine getirmedikleri derslere de, azamî ders yükü sınırı içinde
kalmak koşuluyla, kayıt olarak devam etme ve sınavlarına girme hakkı kazanırlar. Bu sınavlar
sonunda başarısız ders sayısını beş derse indiren öğrencilere, devam şartını yerine getirdikleri
derslerin açılan sınavlarına üç yarıyıl süreyle girme, devam şartını yerine getirmedikleri
derslere ise devam şartını yerine getirmek koşuluyla üç yarıyıl süreyle sınavlarına girme hakkı
tanınır.Ek sınav hakkını kullanmadan beş (5) derse kadar başarısız olan öğrencilere ise devam
şartını yerine getirdikleri dersler için dört yarıyıl süreyle açılacak sınavlara girme, devam
şartını yerine getirmedikleri dersler için de devam ve sınavlarına girme hakkı tanınır.Devam
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şartını yerine getirdikleri halde üç veya daha az dersten başarısız olan öğrencilere, açılacak
sınavlara sınırsız girme hakkı verilir. Devam şartını yerine getirmedikleri üç veya daha az
dersten başarısız olan öğrencilere ise, derslere devam şartını yerine getirmek kaydıyla
açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı verilir.Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak
toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş
sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, katkı
paylarını veya öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
f) Bu yönergenin 23. maddesinde belirtilen sınavların dışında, bütün ek sınavlar dersin
açıldığı sınav dönemlerinde yapılır.
Üniversiteye kayıt
Madde 5- Öğrencilerin fakültelere kayıtları Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası
Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Üniversiteye kayıt işlemi adayın
bizzat kendisi tarafından yaptırılır. Ancak haklı ve geçerli mazereti olanların kayırları
yakınları tarafından da yaptırılabilir. Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye öğrenci
kimlik kartı verilir. Fakülte kayıtları için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Lise ve dengi meslek okulu mezunu olmak (yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların
denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonucunda o öğretim yılında Erciyes
Üniversitesinin ilgili birimine merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilmiş bulunmak,
c) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda o öğretim yılında Erciyes
Üniversitesinin ilgili birimine merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilmiş olmak,
d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonucunda yeterli puanı almış ve ilgili birim
tarafından yapılan özel yetenek sınavını başarmış olmak.
Kayıt Yeniletme
Madde 6- Kayıt yeniletme ve ders alma işlemleri, eğitim-öğretim yılı veya yarıyılı başında
Senatonun belirleyeceği tarihler arasında yapılır. Kayıt yeniletmek ve ders almak için öğrenim
katkı payı veya öğrenim ücretinin yatırılmış olması gerekir.
a) Haklı ve geçerli nedenlerle bu süreler içinde kaydını yeniletemeyen öğrenciler Senatonun
belirleyeceği sürenin sonuna kadar fakülte dekanlığına başvurmak zorundadırlar. Başvurular,
Fakülte Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır.
b) Belirlenen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o yarıyıl veya yılda derslere
devam edemez ve sınavlara giremezler. Đki yarıyıl üst üste kaydını yeniletmeyen öğrencinin
fakülteden kaydı silinir.
c) Kayıt yenilenmemesi nedeniyle kaybedilen süreler, kanunda belirtilen öğrenim süresinden
sayılır. Öğrenciler, fakülte yönetim kurulunca kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti
olmadıkça, kayıt yeniletme işlemini bizzat kendileri yaptırmak zorundadırlar.
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Eğitim-Öğretim Planları
Madde 7- Đletişim Fakültesinde ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Fakülte Kurulu, bir
sonraki eğitim öğretim yılının teorik ve uygulamalı dersleri ile bitirme tezi, bitirme ödevi,
proje ve stajlarını gösteren eğitim-öğretim planlarını her yılın en geç Mayıs ayı sonuna kadar
Rektörlüğe sunar. Eğitim-öğretim planları Senatonun onayından sonra yürürlüğe girer.
Yandal Programları
Madde 8- Đletişim Fakültesi öğrencilerine Erciyes Üniversitesi Yandal Programı Yönergesine
göre, kendi bölümleri dışında başka bir bölümü yandal programı olarak izleme olanağı
verilebilir. Yandal programı ayrı bir ön lisans ve lisans programı anlamı taşımaz.
Uygulamayla ilgili esaslar Đletişim Fakültesi Yandal Programı ilkeleriyle belirlenir.
Çift Anadal Programları
Madde 9- Đletişim Fakültesi öğrencilerine Erciyes Üniversitesi Çift Anadal ve Birimiçi Geçiş
Yönergesine göre, aynı zamanda başka bir bölüm veya birimin eğitim-öğretim programına
devam ederek ikinci bir lisans diploması almalarına olanak sağlanabilir. Uygulamayla ilgili
esaslar, Đletişim Fakültesi Çift Anadal Programı ilkeleri ile belirlenir.
Dersler
Madde 10- Programlarda yer alan dersler; zorunlu, seçmeli, ön şart ve ön şartlı olmak üzere
dört gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin almak ve başarılı olmak zorunda olduğu
derslerdir. Seçmeli dersler, öğrencinin belirli ders grupları içinden seçmek durumunda olduğu
derslerdir. Biriminde, bulunduğu bölüm veya program dışından veya üniversitenin diğer
birimlerinden alabileceği derslere de serbest seçmeli dersler denir.
Bir derse kaydolmak için bazı ders veya derslerden başarılı olma şartı aranabilir. Bir derse
kaydolunması için o dersin başarılmış olması şartı aranan derse ön şart dersi, kaydolunması
bir ön şart dersin başarılmasına bağlı olan derse de ön şartlı ders denir. Ön şart ve ön şartlı
derslerle ilgili esaslar, Senato tarafından belirlenir ve ön şart veya ön şartlı dersler eğitimöğretim planlarında gösterilir.
Akademik Danışmanlık
Madde 11- Öğrencilerin eğitim-öğretim, kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının çözümüne
yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce bölüm
başkanlıklarının önerisi ve fakülte yönetim kurullarının kararıyla öğretim elemanları
arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Akademik danışmanlar, sorumluluklarına
verilen öğrencilerin kayıt yeniletme, ders seçme ve mezuniyet gibi işlemler yanında diğer
sorunlarının çözümüne yardımcı olmak üzere öğrenim süresi boyunca haftada iki saat zaman
ayırırlar. Bu iki saatlık faaliyet bölümlerin eğitim planlarında iki saatlik kredisiz uygulamalı
bir ders olarak alabilir.Danışmanlar, öğrencilerin ders kayıtlarında, ön şartlı derslerinin olup
olmadığını, haftalık alabilecekleri toplam ders saatinin aşılıp aşılmadığını, seçmeli derslerin
uygun biçimde seçilip seçilmediğini, bitirme ödevi (projesi, tezi vb.) alıp alamayacağını ve
mezuniyet halinde gerekli toplam kredinin sağlanıp sağlanmadığını denetlemek ve yardımcı
olmakla öncelikli olarak görevli ve sorumludurlar.
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Yabancı Dil Muafiyet Sınavları

Madde 12- Đletişim Fakültesi bölümlerine kaydolan öğrencilerden zorunlu yabancı dil
derslerinden muaf olmak isteyenlerin, Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu
tarafından yapılan yabancı dil muafiyet sınavına girerek başarılı olmaları gerekir.
Muafiyet talebinde bulunan öğrenciler, yabancı dil muafiyet sınavının sonuçları belli olana
kadar zorunlu yabancı dil derslerine devam etmek zorundadırlar.
Ders Alma ve Ders Muafiyeti

Madde 13- Öğrenciler, kayıt yeniletme süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini
yatırdıktan sonra danışmanlarının denetiminde "Ders Alma Formu" nu bizzat doldurarak veya
internet aracılığı ile alacakları dersleri belirlerler. Kayıt yeniletme işlemi danışmanın
onayından sonra kesinleşir.
a) Kayıt yeniletme süresi içinde Birinci yıl öğrencileri, açılan tüm dersleri ve diğer öğrenciler
ise öncelikle başarısız oldukları (FF ve FD notu aldıkları) veya daha önce almaları gerekip de
alamadıkları dersleri almak zorundadırlar. Öğrenciler, azâmi ders yükü sınırı içinde kalmak
koşuluyla ilk kez aldıkları dersleri, kayıt yeniletme süresi içinde değiştirebilir, sildirebilir veya
yeni ders alabilirler.
b) Eğitim-öğretim planlarından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu derslerin
yerine konulan dersleri alırlar, yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulmazlar,
ancak mezun olabilmeleri için gerekli toplam krediyi tamamlamak üzere yerine başka ders
alırlar.
c) Öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Erciyes Üniversitesinin veya yurt içi ve yurt
dışındaki diğer üniversitelerin ilgili birimlerinden de ders alabilirler.
d) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez
ve bu derslerin sınavına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal
edilir.
e) Öğrencilerin ders yükleri saat cinsinden belirlenir. Bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği
normal ders yükü, kayıtlı olduğu yarıyılın eğitim planında yer alan derslerin saat cinsinden
toplamıdır. Bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği haftalık azami ders yükü birimlerin
yönergelerinde belirlenir. Azami ders yüküne zorunlu, seçmeli, Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap
Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Mesleki Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar, ders
niteliğinde olan Yıliçi Projeleri, Bitirme Ödevi, Bitirme Tezi... gibi haftalık ders dağıtım
programında yer alan bütün dersler dahildir.
f) Aynı zamanda yandal ve çift anadal programına devam eden öğrencilerin haftalık toplam
ders saati kırk saati geçemez
g) Gerektiğinde bölümün isteği, birim kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile bazı zorunlu
dersler her iki yarıyılda da açılabilir. Bulunduğu yarıyıldan farklı bir yarıyılda açılan dersler
de açıldığı dönemin ders yüküne dahildir.
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h) Genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler başarısız sayılırlar ve bu öğrenciler üst
yarıyıllardan ders alamazlar. Genel not ortalaması 2.00-4.00 arasında olan öğrenciler, en fazla
bir üst yarıyıldan olmak kaydıyla; her yarıyılda azami ders yükü kadar ders alabilirler. Genel
not ortalaması 1.00-1.99 arasında olan öğrenciler, azami ders yükünün en fazla %75’i kadar
ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00’ın altında olan öğrenciler ise azami ders yükünün
en fazla %50’si kadar ders alabilirler.
Genel Not Ortalamasının Belirlenmesi
Madde 14- Her yarıyıl sonunda öğrencilerin genel not ortalamaları öğrenci işleri bürosu
tarafından belirlenir.
a) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, o dersin kredisi ile o dersin başarı notu
katsayısının çarpımıdır. Genel not ortalaması, alınan bütün derslerin ağırlıklı puan toplamının,
derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki
haneli olarak gösterilir.
b) Türk Dili, Atatürk Đlkerli ve Đnkılap Tarihi, yabancı Dil, Beden Eğitimi veya Güzel
Sanatlar derslerinin genel not ortalamasına katılıp katılmayacağı birimlerin yönergelerinde
belirtilir. Genel not ortalamasına katılmadığı durumlarda bu derslerden başarılı olmak için en
az DD notunu almak gerekir.
c) Bu derslerin dışında, genel not ortalamasına dahil edilmeyecek dersler ilgili birimlerin
yönergelerinde belirtilir.
Başarılı ve Üstün Başarılı Öğrenciler
Madde 15- Genel ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Bu
öğrencilerden bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile, o yarıyılın not ortalaması 3.003.49 arasında olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar üstün onur öğrencisi
sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir.
Derse Devam ve Yoklamalar
Madde 16- Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam
zorunluluğunun sınırı, teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde ise % 80 dir. Bu şartları
yerine getiremeyen öğrenciler yarıyıl veya yıl sonu sınavlarına giremezler. Öğrencilerin
devam durumları, ders sorumlularınca izlenir.
Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında hiçbir surette
dikkate alınmaz.
Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda
yeniden devam şartı aranmaz, ancak uygulamalı derslerden başarısız olan öğrencilerden
yeniden devam koşulu aranıp aranmayacağına ilgili bölüm karar verir.
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Sınavlar

Madde 17- Sınavlar, ara sınavları, mazeret sınavları, yarı yıl veya yıl sonu sınavları ve ek
sınavlar olmak üzere dört çeşittir.
a) Bu sınavlar; test, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı ya da yazılısözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav şekillerinden hangilerinin uygulanacağına fakülte
yönetim kurulu karar verir.
b) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmek zorundadır.
Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi halinde aldığı not iptal edilir. Öğrenciler,
sınavlarda kimlik belgelerini yanlarında bulundururlar.
c) Dinî ve millî bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.
d) Bir günde, birden fazla dersin sınavı yapılabilir.
e) Bir ders için her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Fakülte Yönetim Kurulu birden fazla
ara sınav yapılmasına karar verebilir ve bu sınavlardan biri seminer, ödev ve proje şeklinde de
olabilir.
f) Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınavına giremeyen öğrencilere fakülte yönetim kurulunca
girme hakkı tanınan sınavlara mazeret sınavı denir. Ara sınavların dışındaki sınavlar için
mazeret sınavı hakkı kullanılamaz.
Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin mazeretlerini kanıtlayan belgelerle
birlikte, ders yarıyılı bitmeden ve mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde
fakülte dekanlığına başvurmaları gerekir. Mazeret sınavı hakkı aynı ders için birden fazla
kullanılamaz.
Sağlık mazeretleri gerekçesiyle mazeret sınavlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin, tam
teşekküllü resmi hastaneler dışındaki sağlık merkezlerinden aldıkları raporları, Erciyes
Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezine onaylatmaları gerekir.
Eğitim-öğretime açık süreler içinde (hafta sonu tatili, dini ve resmi bayram tatilleri hariç)
velileri herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayan öğrencilerin, eğitimöğretimlerini sürdürdükleri il dışındaki hastanelerden aldıkları raporların ve reçetelerin işleme
konulabilmesi için öğrencinin önceden Erciyes Üniversitesi Sağlık Merkezinden usulüne göre
sevk edilmiş olması gerekir. Velileri herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olan
öğrencilerin aldıkları bu tür rapor ve reçetelerin kabul edilebilmesi için öğrencilerin eğitim
öğretimlerini sürdürdükleri ildeki hastanelerden usulüne uygun sevk ve Erciyes Üniversitesi
Sağlık Merkezinin onay şartı aranır.
g) Bu yönergenin ilgili maddeleri ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun değişik 44.
maddesi ile azâmi öğrenim süresini doldurdukları halde mezun olamayan öğrencilere verilen
sınavlara ek sınavlar denir.
h) Derse kayıt ve devam şartlarını sağlayan öğrenciler, akademik takvime uygun olarak yarı
yıl veya yıl sonunda, yarı yıl veya yıl sonu sınavlarına girerler.
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ı) Azâmi ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla öğrenciler, notlarını yükseltmek üzere her
yarıyılda başarılı oldukları derslere yeniden kaydolarak sınavlarına girebilirler. Bu durumda
en son alınan not geçerli sayılır.
Sınav Düzeni
Madde 18- Sınavlar bölüm başkanlarınca görevlendirilen öğretim elemanlarınca yapılr.
Sınavın yürütülmesinden dersi okutan öğretim elemanı ve görevli gözetmenler birlikte
sorumludur.
Sınavı yapan öğretim elemanı, sınava ilişkin belgeleri ve sınav sonuçlarını en geç on beş gün
içinde ilgili bölüm başkanlığına ilan edilmek üzere teslim eder. Sınav evrakı, sınav tarihinden
itibaren en az iki yıl süreyle saklanır.
Mazeretler, Kayıt Dondurma ve Đzinli Sayılma

Madde 19- Kayıt yeniletme, derse devam ve sınavlara girme şartlarından birini,
Yükseköğretim Kurulu'nca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir sebeple yerine getiremeyen
öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre azâmi yasal öğrenim süresinden
sayılmaz.
a) Öğrencilere, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması halinde, Fakülte
Yönetim Kurulu kararı ile en fazla bir yıla kadar izin verilebilir, yani kayıt dondurabilirler ve
bu süre azami yasal öğrenim süresine eklenir. Ancak bu tür izinler ile ilgili başvuruların
yarıyılın başlangıcından itibaren bir ay içinde yapılması gerekir.
b) Ülkemizi veya Üniversitemizi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler derslerden ve ara sınavlardan Fakülte Yönetim
Kurulu kararı ile izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.
c) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt içi / yurt
dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi imkânların doğması halinde; Fakülte
Yönetim Kurulu kararı ile her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin
süresi azami yasal öğrenim süresine dahildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yeniletme
süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, her
defasında öğrenim harcını yatırmak ve kayıt yeniletmek zorundadırlar.
d) (c) fıkrasında belirtilen imkânlardan yararlanan öğrencilerin elde edecekleri eğitim öğretim
kazanımları, mevcut yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde değerlendirilir.
e) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, dissosiatif sendrom, borderline gibi ruhsal bozukluk
nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler, öğrenimlerine
devam edebileceklerine dair yeni bir sağlık kurulu raporu getirdikleri taktirde öğrenimlerine
kaldıkları yerden devam ederler ve rapor süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz.
Başarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
Madde 20- Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav ve yarıyıl sonu sınav
sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfırdır.
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a) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının
yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı
tam sayıya yükseltilir.
b) Ham başarı puanı, yarıyıl veya yıl sonu sınav puanının % 60’ına, ara sınavlar puan
ortalamasının % 40’ının eklenmesiyle hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen
korunur, ancak ham başarı puanın hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır.
c) Başarı notu, ham başarı puanları üzerine değerlendirme ve not verme yöntemlerinin
uygulanmasıyla belirlenir. Değerlendirme ve not verme işlemleri, dersi veren öğretim elemanı
tarafından puanların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır. Başarı
notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1 Değerlendirme ölçeği
Başarı Puanı Katsayı Başarı Notu Başarı Derecesi
Başarı Puanı

Katsayı

Başarı Notu

Başarı Derecesi

90-100

4.00

AA

Üstün Başarı

85-89

3.50

BA

Pekiyi

80-84

3.00

BB

Đyi

75-79

2.50

CB

Orta-Đyi

70-74

2.00

CC

Orta

65-69

1.50

DC

Geçer-Orta

60-64

1.00

DD

Geçer

50-59

0.50

FD

Zayıf

00-49

0.00

FF

Çok Zayıf

d) Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir.
Yukarıdaki tabloda AA, BA, BB, CB,CC notları şartsız başarılı notlardır. DC ve DD notları
ise şartlı başarılı notlardır. Bir öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması
için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Bu koşullar, intibak programı
öğrencileri için de geçerlidir.
Sınav Sonucuna Đtiraz
Madde 21- Öğrenciler başarı notlarına itiraz edemezler, ancak ara sınavlar ve yarıyıl sonu
sınav sonuçları ile ham başarı puanlarına itiraz edebilirler. Öğrenciler, itirazlarını ilan
tarihinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak dekanlığa veya müdürlüğe yapabilirler. Đtiraz
ilgili öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra, anabilim dalı başkanı ve/veya bölüm
başkanı tarafından tetkik edilir. Sonuç, ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır. Đtirazın tetkik
değerlendirmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.
Bitirme Ödevi, Bitirme Tezi, Bitirme Projesi veya Staj
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Madde 22- Fakülte öğrencileri kayıtlı oldukları bölümlerin gerektirdiği bitirme ödevi, bitirme
projesi, bitirme tezi veya stajı yapmak zorundadırlar. Bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme
tezi, veya stajı yapmak için öğrencilerin ilk iki yarıyıldan almak zorunda oldukları dersler
bulunmamalıdır ve toplam 60 kredi-saatlik dersi başarmış olmalıdırlar.
Kredi Hesabı
Madde 23- Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kredi değerleri aşağıda gösterildiği şekilde
hesaplanır:
a) Bir yarıyıl süreyle verilen teorik derslerin programlanmış haftalık bir saati bir kredidir.
b) Bir yarıyıl süreyle programlanmış ders uygulamaları, laboratuar, bitirme tezi, ödevi veya
projesi, kurum içi staj (Đletişim Fakültesi Televizyonu, Haber Ajansı, Reklam Ajansı ve
Kamuoyu Araştırma Grubu’nda yapılan faaliyetler) gibi uygulamalı derslerin iki saati bir
kredi ve bir yarıyıl devam eden seminerlerin dört saate kadarı bir kredi sayılır.

Son Yarıyılda Başarısızlık
Madde 24- En çok üç dersten başarısız notu olanlar ile başarısız notu olmadığı halde genel
not ortalaması 2.00’ın altında olan son yarıyıl ve lisans öğrenimine hazırlık programı (intibak)
öğrencileri,ne CC ve altında not aldıkları en çok üç dersten, en geç ertesi yarıyılın başına
kadar kullanacakları birer ek sınav hakkı verilir.
Mezuniyet Derecesi
Madde 25- Mezuniyet derecesi; derslerin kredi değerleri ile bu derslerin başarı notlarının
karşılığı olan katsayılarla çarpımlarının cebirsel toplamının toplam krediye bölünmesiyle
belirlenir. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu programın bütün derslerini
başarması ve mezuniyet derecesinin en az 2.00 olması gerekir. Bu koşullar, intibak programı
öğrencisi için de geçerlidir.
Yatay Geçişler
Madde 26- Đletişim Fakültesi bölümlerine, gerek bu üniversiteye bağlı öğretim
programlarından, gerekse başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler, yürürlükteki
Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına
Đlişkin Yönetmelik Hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu’nun konu ile ilgili kararlarına uygun
olarak yapılır. Özel veya vakıf üniversitelerinden normal örgün öğretime yatay geçiş
yapılamaz.
Birim Đçi Geçişler
Madde 27- Fakülte öğrencileri, aynı puan türünden öğrenci alan bölümler arasında, Erciyes
Üniversitesi Çift Anadal ve Birimiçi Geçiş Yönergesinde belirlenen esaslara göre geçiş
yapabilirler.
Dikey Geçişler
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Madde 28- ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olan
meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabulleri ve intibakları, "Meslek
Yüksekokulları Yönetmelik" hükümleri ile Yükseköğretim Kurulunun konu ile ilgili
kararlarına uygun olarak yapılır.
Diplomalar
Madde 29- Sekiz yarıyıllık (4 yıl) eğitim-öğretim programlarını başarı ile tamamlayan
öğrencilere lisans diploması verilir.
Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade etmek üzere, Geçici
Mezuniyet Belgesi verilir.
Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma yerine geçecek ve kayıptan dolayı
verildiğini belirten fotoğraflı bir belge düzenlenir. Bu belge ve diplomalar Dekan ve Rektör
tarafından imzalanır.
Ön Lisans Diploması Verilmesi ve Meslek Yüksekokuluna Đntibak
Madde 30- Lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan ve ilk iki
yılın bütün derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri halinde, ön lisans diploması verilir.
Đlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden öğrenciler
ile ilgili yasa ve yönetmelikler gereğince yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlara
ön lisans diploması verilmez.
Ön lisans diplomasını alarak lisans programından ilişkisi kesilenler, kendilerine tanınacak
yasal bir haktan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde ön lisans
diplomalarını iade etmek zorundadırlar.
Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti
Madde 31- Đletişim Fakültesi öğrencileri, kayıtlarını yeniletebilmek için her yarıyıl öğrenci
katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Kaydın silinmesi halinde, alınan
öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun değişik 46. maddesi uyarınca, katkı payını veya
öğrenim ücretini ödemeyenlerin kayıtlarının yenilenmemesi veya silinmesi, Fakülte Yönetim
Kurulunca karara bağlanır. Katkı payı ve öğrenim ücreti, Bakanlar Kurulu'nca tespit edildiği
şekilde tahsil edilir.
Kayıt Silme ve Sildirme
Madde 32- Aşağıdaki hallerde öğrencinin Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla üniversiteyle
ilişkisi kesilir:
a) Đlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmak,
b) Mazeretsiz olarak iki defa üst üste kaydını yeniletmemek,
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c) 2547 sayılı Yasanın verdiği hakları kullandıkları halde başarısız olmak,
d) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, dissosiatif sendrom, borderline gibi ruhsal bozukluk
nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık
raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenimlerine devam edemeyeceklerine Fakülte
Yönetim Kurulunca karar verilmiş olmak,
e) Kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olmak (Kendi isteği ile kaydını sildirenlerin
kaydı tekrar açılmaz).
Disiplin Đşleri
Madde 33- Öğrencilerin disiplin soruşturması işlemleri Yükseköğretim Kanunu'nun 54.
maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre
yürütülür.
Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre
içerisinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve üniversitenin tesislerine
giremezler.
Yürürlük
Madde 34- Bu yönerge 2002-2003 eğitim-öğretim yılı birinci sınıf öğrencilerinden başlamak
üzere Senato’da kabulünden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 35- Bu yönerge hükümlerini Đletişim Fakültesi Dekanı yürütür.
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