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Dayanak
MADDE 1- (l.) Bu uYgulama esastarı |7.07.2O|7 tarihve30126 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Atatürk Üniversitesi Ön Lisanİ ve Lisans Eğitim-öğretiın ve Sınav YönetrÖligine dayanılarak haİırİanmıştır.
Kapsam
MADDE 2-(|) Bu Uygulama Esasları İktisadi ve İdari Biliınler Fakültesi Dekanlığında eğitim-öğetim

yapılan lisans programlarını kapsar.
Eğitim-öğretim
MADDE 3 - ( l ) Uygulamalı derslerde başarı kriterleri, teorik derslerdeki başarı kriterleridir.
(2) Uzaktan eğitim ile verilecek dersler ile ilgili süreçler, Açık ve |JzaktanÖğretim Fakültesi Dekanlığı

tarafından belirlenecek ilke, kapsam ve koşullarda yürütülecektir.
Öğretim programları
MADDE 4 - (l) Dekanlık bünyesinde yürütülen programlarda okutulacak olan dört yıllık lisans ders

(müfredat) program ları i l i şikte bel irti ld iği gi bid ir.
(2) Dekanlık bünyesinde yürütüleıı programlardan ınezun olabilmek

.gerekli 
ulusal kredi ve AKTS

kredi miktarları ile ders AKTS ıdaki tabloda bel

Sınavlar
MADDE 5 - (l) Her ders için yarıyılda l (bir) ara sınav yapılır.
(2) Derslerin Şube veYa gruplar halinde yapılması durumunda, sınav|ar ve değerlendirmeler ayrı yapılır.
Başarı notu ve hesaplanması
MADDE 6 -(l) Bir derse ait ham notun hesaplanmasında; ara sınavların ortalamasının etkisi %40,

yarıyıl sonu / bütünleme sInavının etkisi %60'tır.
(2) Ögrencilerin başarı notunun lıesaplanınasında bağıl değerlendirme sistemi uygulanır.
(3) Bağıl değerlendirme sistemi aşağıdaki esaslara göre uygulanır;
a) Ham BaŞarı Alt Limiti (HBAL) 50 puandır. Ham başarı puanları HBAL'nin altında kalan öğrenciler

başarısız sayılarak FF notu ile değerlendirilir.
b) Yarıyıl Sonu Sınav Limiti(YSSL) uygulaması yapılmaz.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 7- (l) Bu uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümlerine

aykırı olmamak şartı ile karar almaya Yöııetim Kurulu yetkilidir.
CnÇİCİ MADDE l -(l) tİu Uygulama Esasları ekinde yer alan lisans ders (müfredat) programlan

ilgili programa kayıtlı tüm öğrenciler için uygulanır.
(2) 2022-2023 eğitim-öğretim yılıııdaıı itibaren uygulanacak olan ders (müfredat) programlarına

öğrencilerin intibak ve muafiyet İşleınlerİ Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak yapılır.
(3) Öğrenci 4. veya 6. yarıyıllardak i staj dersinden dilerse herhangi birini alır ve bu staj takip eden

döneminde yapılır. Seçmeli ders lıavuzu nda 4. veya 6, yarryıllardan herhangi birinde öğrenci staj
seçınez İse buııun yerİne 2 adet seçmelİ ders alacaktır

(a) Seçmeli derslerin olduğu yarıyıllarda öğrencilerin bölüm kodlu
ilgili esaslarda bölüm kurulları yetkilidir

Yürürlük
MADDE 8- ( 1) Bu uygulama esasları 2022-2023 eğitim-öğretİm

Senato'da kabul edildikten sonra yürlirlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9- ( l ) Bu uygulaına esasları hüküınleriııi Atatürk Üıı
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PROGRAMADI KREDİ AKTS

Seçmeli
Derslerin
üsu
Dahil)
AKTS
Oranı

Uzaktan
Eğitim
Yoluyla

Yapılacak
Derslerin

AKTS Oranı

üs»
Derslerinin

AKTS
Oranı

leriı Ekonoınisi ve Eııdüstri l l60 240 2 8,8 10,4 5
Ekonoınetri l48 240 20 |0,4 6,25
Iktisat l58 240 23,8 |0,4 5
Işletme l52 240 20 10,8 6,25
kamu yönetimi l56 240 25 |0,4 7,5
u luslararası ler 146 240 22,5 l0,4 5
uluslararası Ticaret ve istik 146,5 240 20 12,1 5yöııetim Bili s istem leri l50 240 20 1|,7 5

Fakültesi Dekanı yürütür
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