Ek-41
T.C.
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ*
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim Fakültesinde
verilen lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu yönerge, 08 Şubat 2015 ve 29261 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak
yürürlüğe giren “İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”
dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönergede adı geçen;
a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencinin bir dersi başarı ile
tamamlayabilmesi için gereken teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve
bunlara benzer etkinliklerin tümünü gösteren iş yüküne dayalı kredi sistemini,
b) Dekan: Eğitim Fakültesi Dekanını,
c) Fakülte: Eğitim Fakültesini,
d) Öğrenci :Lisans öğrenimi için Eğitim Fakültesine kayıtlı öğrenciyi,
e) Yönetim Kurulu: Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunu ifade eder.
Eğitim ve Öğretim
MADDE 4 – (1) Eğitim Fakültesinde, eğitim- öğretim süresi sekiz yarıyıl olup, her eğitimöğretim yarıyılı ders geçme esasına göre düzenlenir.
(2) Eğitim Fakültesinde öğretim dili Türkçe’dir.
(3) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü kapsamında yer alan Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Anabilim Dalında, “Kurum Deneyimi, Topluma Hizmet Uygulamaları” gibi zorunlu
uygulamalı dersler mevcuttur. Staj ile ilgili detaylı bilgiler “Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
Bölümü Staj Yönergesi” nde yer almaktadır.
Dersler
MADDE 5 – (1) Eğitim ve öğretim, her yarıyılda, haftalık ders saatlerinin gösterildiği
öğretim planlarına göre sürdürülür.
(2) Dersler, “zorunlu, ortak zorunlu, seçmeli ve ön koşullu” olmak üzere dört ayrı kategoriye
ayrılmaktadır. Derslere ilişkin tanımlamalar aşağıda sunulmuştur;
a) Zorunlu Dersler: Öğrencinin mezun olabilmesi için, öğretim programında almasının
zorunlu olduğu derslerdir.
b) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile Yabancı Dil Dersleridir.
c) Seçmeli Dersler: Seçmeli dersler, programa bağlı seçmeli dersler ve isteğe bağlı seçmeli
dersler olmak üzere ikiye ayrılır.
1) Programa bağlı seçmeli dersler: İlgili bölümün öğretim programlarında yer alan ve
öğrencinin mezun olabilmesi için ders grupları arasından seçerek alması gereken derslerdir.
2) İsteğe bağlı seçmeli dersler: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayan
ve mezun olabilmek için gerekli olan krediyi tamamlamak üzere bilgi, görgü ve genel kültürünü
arttırmak amacıyla kendi isteği ve danışmanının onayı ile aldığı derslerdir.
d) Ön koşullu dersler: Alınabilmeleri için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir
kısmının veya tamamının başarılmasının ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesinin şart olduğu
zorunlu derslerdir.
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Ders Alma ve Dersten Çekilme
MADDE 6 – (1) Eğitim Fakültesinde, ders alma ve dersten çekilme işlemleri İstanbul Medipol
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenir ve
uygulanır.
Derslere Devam Zorunluluğu
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin derslere, laboratuvarlara, uygulamalara ve öğretim
elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara devam etmeleri zorunludur. Devamsızlık sınırlarının
belirlenmesi ile öğrencilerin devam durumlarının izlenmesinden öğretim üyeleri sorumludur. Ancak
devam zorunluluğu teorik dersler için %70, uygulamalı dersler için %80’den fazla olamaz. Öğretim
elemanı tarafından devamsızlık sınırını aştığı belgelenen öğrenciler o dersin genel sınavına alınmazlar.
Sınavlar
MADDE 8 – (1) Sınavlar: ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı, mazeret
sınavı ve tek ders sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya
uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav tarihleri sınavlardan en az bir hafta önce ilân edilir. Sınava
girmeyen bir öğrenci o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır (0) almış sayılır. Gerekli hallerde
yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.
a) Ara sınav: Her yarıyıl, her bir ders için en az bir kere yapılan sınavdır. Proje, bitirme ödevi,
laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir.
b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Ders
kaydı yaptırarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler, genel sınava girerler.
c) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yılsonunda yapılan sınavlarda başarısız olunan dersler ile başarılı
olunduğu hâlde, not yükseltme amacıyla isteğe bağlı olarak, genel sınav notundan feragat edilerek
girilen sınavdır. Not yükseltme amacıyla sınava girmek isteyen bir öğrenci sadece bir dersten
bütünleme sınavına girebilir ve o dersin sınavından en az bir hafta önce ilgili birime dilekçe ile
başvurmak zorundadır.
d) Muafiyet sınavı: Muafiyet sınavları, ilgili kurulların önerisi üzerine, Senato tarafından
belirlenen dersler için yarıyıl başında yapılır.
d) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı, ara sınav yerine yapılan sınavdır. Haklı ve geçerli
mazeretleri sebebiyle ara sınava giremeyen öğrencilerden, mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul
edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içerisinde belirlenecek takvime göre kullanırlar. İlgili
yönetim kurulunca aksine bir karar verilmedikçe bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.
e) Tek ders sınavı: Bütünleme sınavları sonucunda, mezun olabilmek için başarısız tek bir
dersi kalan öğrenciye ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla girme hakkı verilen sınavdır. Bu sınavda
alınan not ders başarı notu yerine geçer.
(2) Öğrenciler, sınavlara ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek
diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar; aksi takdirde sınavları geçersiz sayılır. Bir
öğrencinin, koşullarını yerine getirmediği bir sınava girmesi durumunda, aldığı not, ilân edilmiş olsa
da geçersiz sayılır. Yazılı sınav belgeleri, en az iki yıl saklanır.
(3) Ara sınav, genel sınav, bütünleme, muafiyet, mazeret ve tek ders sınavlarında İstanbul
Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ nde yer alan esaslar
uygulanır.
Ders Geçme, Ders Başarı Notu ve Mezuniyet
MADDE 9 - (1) Eğitim Fakültesinde eğitim-öğretim programı, ders geçme esasına göre
yürütülür.
(2) Bir dersten başarıyla geçmek için, ders başarı notu olarak 100 (yüz) tam puan üzerinden en
az 60 (altmış) puan alınması şarttır. Ancak öğrencinin söz konusu dersten başarılı sayılabilmesi için
genel (bütünleme) sınav notunun 100 (yüz) tam puan üzerinden en az elli (50) olması gerekmektedir.
(3) Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı
çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın
birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Ders geçme başarı notunun hesaplanmasında; ara sınav notu
kapsamında yapılan değerlendirme notlarının % 50’ si ile genel sınav notunun %50’ sinin toplamları
alınır.
(4) Öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu lisans programında, Avrupa Kredi
Transfer Sisteminde tanımlanmış derslerden başarılı olması ve en az toplamda 240 kredi almış olması
gerekmektedir.
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Derslerden muafiyet
MADDE 10 – (1) Derslerden muaf olabilmek için öğrencilerin, söz konusu dersleri daha önce
kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve
başarıyla geçmiş olmaları ve bu durumu belgelendirmeleri şarttır. Muafiyet başvuruları, üniversitenin
akademik takviminde belirtilen tarihlerde kabul edilir. Muafiyet isteklerini değerlendirme sürecinde,
ilgili dersi veren öğretim elemanının da görüşü alınarak Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunca durum
karara bağlanır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönerge İstanbul Medipol Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği
tarihte yürürlüğe girer.
Hüküm Bulunmayan Hâller
MADDE 12 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde “İstanbul Medipol Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ve ilgili kurul kararları ile diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Eğitim Fakültesi Dekanı yürütür.
*Üniversite Senatosu’nun 27/10/2015 tarih ve 2015/31-01 sayılı kararıyla kabul edildi.
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