T.C.
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ *

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesinde verilen
lisans düzeyindeki eğitim, öğretim faaliyetlerini ve bunların sınavlarına ilişkin usul ve
esasları düzenler.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 08/02/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği” kapsamında İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesinin lisans
programlarında uygulanan eğitim-öğretim süreçlerinin tanımlanması, kredilendirilmesi ve
sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, “İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu yönergede adı geçen;
a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) : Öğrencinin bir dersi başarı ile
tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü ifade eden
krediyi,
b) Bölüm başkanı: İstanbul Medipol Üniversitesi – İletişim Fakültesi İlgili
Bölüm Başkanını,
c) Çift anadal programı: Öğrencinin devam ettiği lisans programına ek olarak
kayıtlı olduğu ikinci bir lisans programını,
ç)Danışman: Öğrencilerin, eğitim ve öğretim sorunlarıyla ilgilenmek üzere
ilgili bölüm başkanlığınca görevlendirilen öğretim elemanını
d) Dekan: İletişim Fakültesi Dekanını,
e) Eşdeğer ders: Daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, kredi
ve içerik uyumuna göre müfredatta bulunan ders/derslerin denkliğinin kabul
edilerek, kredi transferinin uygun bulunduğu dersi,
f) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,
g) Fakülte: İletişim Fakültesini,
h) Kurul: İletişim Fakültesi Fakülte Kurulunu,
i) MEBİS: Medipol Eğitim Bilgi Sistemini,
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j) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden veya alan
dışından isteği doğrultusunda aldığı, kayıtlı olduğu programdaki seçmeli
ders adı ile açılmış veya başka programların seçmeli veya zorunlu dersleri
arasından seçebileceği dersi,
k) Senato: İstanbul Medipol Üniversitesi Senatosunu,
l) Üniversite: İstanbul Medipol Üniversitesini,
m) Yönetim Kurulu: İletişim Fakültesi Yönetim Kurulunu,
n) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin o dönemde alması
gerekli olan zorunlu dersi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
Eğitim-Öğretim Süresi

MADDE 5 - (1) Tüm programların eğitim-öğretim süresi sekiz yarıyıldır. Hazırlık sınıfı
eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
(2) Kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her
dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın lisans programlarını tamamlamak
için tanınan azamî öğrenim süresi yedi eğitim-öğretim yılıdır.
(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin, cezalı geçirdikleri süre
öğrenim süresinden sayılır.
(4) Kayıt dondurma (izinli sayılma) süresi azamî öğrenim süresinden sayılmaz.
Eğitim-Öğretim
MADDE 6 - (1) Fakültede eğitim-öğretim ders geçme esasına göre yapılır. Öğretim
süresince ders programları, ilgili bölümün önerisi, Fakülte Kurulunun uygun görüşü ve
Senato kararı ile kesinleşir.
(2) Fakültenin eğitim-öğretim ve ders programları, TYYÇ’nin 6. Yeterlilik Tanımları
ile programların ilgili oldukları TYYÇ Temel Alan Yeterlilikleri ve Kredi Aralıkları göz
önünde bulundurularak öğrencilerin ilgili programı başarı ile tamamladıkları zaman kazanmış
olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyleri açık bir şekilde belirtilerek tasarlanır.
Program tasarımı, ilgili programın amaç ve hedefleri doğrultusunda, program kazanımları,
ders ve laboratuvar, ödev, proje, uygulama, atölye, seminer, tez ve benzeri öğrenme
faaliyetleri ile bunların içerik ve öğrenme çıktılarını, öğrenme, öğretme, ölçme ve
değerlendirme, yöntem ve yaklaşımları ile öğrencinin iş yüküne dayalı olarak hesaplanan ve
her eğitim-öğretim yarıyılı için yaklaşık 30 AKTS kredisi olacak şekilde gerçekleştirilir.
(3) Eğitim programı, teorik derslerin yanı sıra laboratuvar, atölye, ödev, uygulama,
proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav gibi sınıf içi ve dışı öğrenme ve uygulama
etkinliklerini kapsar. Dersler zorunlu, seçmeli, ön ve/veya yan koşullu olabilir. Her öğrenci
kayıtlı olduğu programın zorunlu dersleri ile ders programında gösterilen ve mezuniyete esas
teşkil edecek türde ve sayıda seçmeli dersi almakla yükümlüdür.
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(4) Ders programları içerisinde yer alan tüm derslerin ve diğer öğrenme faaliyetlerinin
tanımları, MEBİS kapsamında belirtilmiş olan formata (her bir ders veya öğrenme faaliyeti
için, dersin veya faaliyetin ismi, yarıyılı, kredisi, dili, öğrenim düzeyi, zorunlu veya seçmeli
olup olmadığı, hangi öğretim yöntemiyle ve kim tarafından verildiği, vb.) uygun olarak
yapılır.
(5) Ders programlarında yer alan ve Senato tarafından uygun görülen bazı dersler,
tamamen veya kısmen uzaktan eğitim yoluyla verilebilir. Uzaktan eğitim yoluyla verilecek
dersler için İstanbul Medipol Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
hükümleri esastır.
Derse Kayıt, Derse Devam ve Sınavlara Giriş
MADDE 7 - (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında, akademik takvimde ilan edilmiş olan süreler
içerisinde, ders kayıtlarını yaparlar. Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde,
o yarıyılda alacakları derslere ilişkin ekleme veya silmeyi ekle/sil döneminde yapabilirler.
(2) Öğrenciler, kayıtlı oldukları lisans programında öngörülen tüm dersleri almakla
yükümlüdürler. Ancak, herhangi bir ders, eşdeğer dersin verildiği diğer lisans
programlarından da alınabilir.
(3) Derslere devam konusunda, İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 1. fıkrası olan “... devamsızlık sınırlarının
belirlenmesi ile öğrencilerin devam durumlarının izlenmesi, ilgili öğretim üyesinin
sorumluluğundadır. 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 alınmaz.” hükmü uygulanır.
Devamsızlığın
hesaplanmasında, Üniversite ve Üniversiteye bağlı birimlerin görevlendirmeleri dışında,
sağlık raporu da dâhil olmak üzere öğrencinin mazereti dikkate alınmaz.
(4) Herhangi bir derse devam koşulunu yerine getirdikleri halde, başarısızlıkları
nedeniyle kalan öğrenciler için tekrar alacakları derse devam şartı aranmaz. Bu durumdaki
öğrenciler, çakışan derslere de kayıt yaptırabilirler. Ancak, öğrenci bu derslerin proje,
laboratuvar, uygulama, ara sınav ve benzeri çalışmalarına katılmak ve yükümlülüklerini
yerine getirmek zorundadır.
(5) Devamsızlık oranı İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliğinin 26. maddesinin 1. fıkrasında açıklanan devamsızlık sınırını aşınca o
ders için öğrenciye F2 notu verilir ve öğrenci ilgili dersin dönem sonu genel sınavına
giremez.
(6) Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencinin devam
durumu, dersin genel sınavından önce, ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından
MEBİS üzerinde işlenir.
(7) Öğrencilerin devamsızlıklarından dolayı genel sınavlara girememesine ilişkin
itirazlarda, öğretim elemanının derse devam çizelgesi/imza listesi esas alınır.
Sınavlar
MADDE 7 – (1) Sınavlar: Ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı, mazeret
sınavı ve tek ders sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya ilgili dersin öğretim
elemanının belirleyeceği yöntemlerle yapılabilir. Sınav tarihleri, İstanbul Medipol
Üniversitesi akademik takvimine uygun olarak ilgili birimce sınavlardan en az bir hafta önce
ilân edilir. Sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan SIFIR (0) almış
sayılır. Sınava mazeretli olarak girmeyen öğrencilerin durumlarıyla ilgili olarak İstanbul
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Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Sınav
Uygulamaları Yönergesi esasları dikkate alınır.
(2) Ara sınavlar dışındaki kısa süreli sınavlar, ödev ve proje değerlendirmeleri
önceden tarih belirlenmeden ilgili öğretim elemanınca yapılabilir.
(3) Ara sınav: Her yarıyıl, her bir ders için en az bir kere yapılan sınavdır. Kısa sınav,
sunum, dosya, proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalar ara sınav yerine
geçebilir. Bir ara sınav yerine geçecek kısa sınav, ödev, proje vb. değerlendirmelerde, not
hesaplaması, ilgili öğretim elemanının belirleyeceği yüzde ağırlıklarına göre yapılabilir.
(4) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda
yapılır. Ders kaydı yaptırarak, devam zorunluluğu şartını yerine getiren öğrenciler, genel
sınava girme hakkını elde ederler.
(5) Öğrenciler, sınavlara ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile
istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar; aksi takdirde sınavları
geçersiz sayılır. Öğrencinin, koşullarını yerine getirmediği bir sınava girmesi durumunda,
aldığı not, ilân edilmiş olsa dâhi geçersiz sayılır. Yazılı sınav belgeleri (bu kapsamda
değerlendirilebilecek her türlü materyal), en az iki yıl ilgili öğretim elemanı tarafından
saklanır.
(6) Bütünleme, mazeret, tek ders ve muafiyet sınavlarında İstanbul Medipol
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esasları uygulanır.
Ders Geçme, Ders Başarı Notu ve Mezuniyet
MADDE 8 - (1) Eğitim ve öğretim, ders geçme esasına göre yürütülür.
(2) Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu,
öğrencinin ara sınav ve genel sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Başarı
notunun hesaplanmasında ara sınav notunun ağırlığı % 40, genel sınav notunun ağırlığı
%60’tır.
Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için;
a) Genel sınav notunun 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 50 (elli) olması,
b) Ders başarı notunun 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) olması gerekir.
(3) Kayıtlı olduğu programın zorunlu tüm derslerini alan ve 240 AKTS’lik ders
yükünü tamamlayan; aldığı tüm derslerden başarılı olan ve varsa diğer koşulları sağlayan
öğrenci mezuniyet hakkı elde eder.
Ders-Not Transferleri ve Eşdeğerlikler
MADDE 9 – (1) Öğrencilerin ders transferi ve eşdeğerlilikler için, İstanbul Medipol
Üniversitesi Dışından Alınan Derslerin Kredi Not Transferlerinde Eşdeğerliklere İlişkin
Yönerge’sinin dördüncü maddesi ikinci fıkrasında yer aldığı şekliyle, üniversiteye kayıt
oldukları tarihten itibaren, eğitim öğretim döneminin ikinci haftasının sonuna kadar Bölüm
Başkanlığı’na dilekçeyle başvurmaları gerekir. Muafiyet istekleri, ilgili dersi veren öğretim
elemanının da görüşü alınarak Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
(2) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Fakülte Bölümlerine kayıt yapma hakkını elde
etmiş öğrencilerin mezun oldukları meslek yüksekokulundan almış oldukları derslere ilişkin
ders-not kredi transferleri, Fakültenin her bölümünden en az bir temsilcinin yer aldığı ve
Yönetim Kurulunca oluşturulan ‘Eşdeğerlik Belirleme Komisyonu’nca yapılacak toplantıda
görüşülür. Eşdeğerlik Belirleme Komisyonu, ders-not kredi transferi için birbirine eşdeğer
olduğu kanaatine varılan derslerin adı, içeriği ve kredileri arasında uyum ve denkliği göz
önünde bulundurur. Komisyon, öğrencinin daha önce aldığı ve başarılı olduğu her eşdeğer
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dersin kredi transferi hakkında olumlu görüş belirtmek durumunda değildir. Komisyon, her
yıl yapılacak eşdeğerlik belirleme toplantısı öncesinde o yıl yapılacak ders-not kredi transferi
ile ilgili olarak varsa özel koşulları da göz önünde bulundurarak genel ilkeler belirler, bu
genel ilkeleri gerekçesiyle raporuna yazar ve değerlendirmesini bu genel ilkeler çerçevesinde
yapar. Toplantıda ortaya çıkan kanaat, komisyon raporu şeklinde Yönetim Kurulunu’na
sunulur.
Çift Anadal - Yandal Programı
MADDE 10 – (1) Çift anadal ve yandal programları hususunda İstanbul Medipol
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 24. maddesinde yer alan
hükümler esastır.
(2) İletişim Fakültesi öğrencileri, İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve İstanbul Medipol Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal
Lisans Programı Yönergesi hükümleri çerçevesinde çift anadal ve yandal programlarına
başvurabilirler.
(3) Çift anadal ve yandal işlemlerini koordine etmek ve öğrencilere danışmanlık
yapmak üzere her bölümden en az bir öğretim elemanı, ilgili bölüm başkanının önerisi ve
dekanın onayı ile koordinatör olarak atanır.
(4) Çift anadal lisans eğitim-öğretimi ile yandal eğitim-öğretimi açılması ve kabul
koşulları, ilgili kurulun önerisi üzerine Senatonun kararı ile kesinleşir ve ilgili bölümlerin
işbirliği ile yürütülür.
(5) Çift anadal ve Yandal programı için alınması gereken dersler ve bu derslerin
AKTS’leri, ilgili bölümün önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Akademik Danışmanlık
MADDE 11 - (1) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye ilgili bölüm başkanlığı
tarafından bir akademik danışman atanır.
(2) Akademik danışman; öğrencinin öğrenimiyle ilgili olarak öğretim süresi boyunca
öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Bölüm başkanı; gerektiğinde öğretim
elemanlarından, akademik danışmanı olduğu öğrencilerin faaliyetleri ve başarı durumları
hakkında rapor isteyebilir.
Yatay Geçiş
MADDE 12 – (1) Yatay geçiş konusunda İstanbul Medipol Üniversitesi Yatay Geçiş
Yönergesi hükümleri esastır.
Bütünleşik Yüksek Lisans Programı
MADDE 13 – (1) Öğrenciler, İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği hükümlerine göre Bütünleşik Yüksek Lisans programına başvurabilirler.
Hüküm Bulunmayan Hâller
MADDE 14 – (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.
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Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönerge İstanbul Medipol Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği
tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Dekan yürütür.

* Üniversite Senatosu’nun 12 /07 / 2016 tarihli ve 2016/15-01 sayılı kararıyla kabul edildi.
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