
Denklik Adaylarının Dikkatine; 

 

YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın 26.07.2021 tarih ve E-

16270968-102.02.03.02-48136 sayılı yazısı ile, denklik ders tamamlama sürecindeki adayların 

derse devam yükümlülüğüne uymaları ve belirli bir yarıyılda ilgili fakültenin yönetmeliklerinde 

belirlenen kredi üst sınırını aşacak şekilde ders almalarına izin verilmemesi gerektiği 

bildirilmiştir. 

Bununla birlikte, YÖK’ün, söz konusu kararın Covid-19 salgını sürecinde 

esnetilebileceği yönündeki kararı ve bu çerçevede Üniversitemiz Senatosu tarafından 

02.09.2021 tarihinde alınan 2021/10-01 sayılı karar gereğince, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 

güz yarıyılında Fakültemizde yüz yüze yapılacak dersler haftanın üç gününe toplanmıştır. 

Denklik adayları tarafından alınması gereken tamamlama derslerinin ağırlıklı olarak yüz yüze 

yapılması karara bağlanan derslerden oluşması ve bu derslerin haftanın tamamına değil sadece 

üç güne yerleştirilmiş olması, denklik adaylarının alması gereken derslerde yoğun çakışmalar 

yaşanması sonucunu doğurmuştur. Bu nedenle ve söz konusu uygulamanın denklik adayları 

bakımından mağduriyet yaratmasını önlemek amacı ile, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz 

yarıyılında, adayların ders programında gün ve saati birbiri ile çakışan dersleri alamayacakları 

yönündeki kuralın uygulanmayacağı karara bağlanmıştır.  

Üniversitemiz Senatosu 10.02.2022 tarih ve 2022/02-01 sayılı kararında 2021-2022 

eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında derslerin yürütülmesine ilişkin usûlleri değerlendirmiş ve 

“Covid-19 salgınının seyri gözetilerek, imkânlar doğrultusunda derslerin yüz yüze yapılması 

ilkesinin benimsenmesine” karar vermiştir. Bu çerçevede Fakültemizde yüz yüze yapılacak 

dersler 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında da haftanın üç gününe toplanmış ve 

YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın 26.07.2021 tarih ve E-16270968-

102.02.03.02-48136 sayılı kararının salgının kısmen devam ettiği bu dönemde de 

uygulanmaması ilkesi benimsenmiştir. 

YÖK Başkanlığı, E-75850160-106.02-58447 sayılı yazısı ile “2022-2023 eğitim ve 

öğretim yılında örgün öğretim programlarında eğitimin yüz yüze sürdürülmesine” karar 

vermiştir. Bu çerçevede, YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın denklik 

adaylarının derse devam yükümlülüğünün bulunduğu yönündeki 26.07.2021 tarih ve E-

16270968-102.02.03.02-48136 sayılı yazısı 2022-2023 eğitim-öğretim yılının güz 

yarıyılından itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Adaylar ilgili YÖK kararı doğrultusunda 

derslere devam etme yükümlülüğü altında bulunduklarından, Galatasaray Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin “öğrenciler, bir yarıyıl içinde almış 

oldukları bütün zorunlu ve seçimlik derslerin her birine, toplam saatleri itibariyle en az 

%70 oranında devam etmek zorundadır” yönündeki 17. madde hükmü uyarınca, ders 

programında gün ve saati birbiri ile çakışan dersleri otomasyon sisteminin izin verdiği ölçüde 

alabileceklerdir. Adaylar, daha önce aldıkları fakat başarısız oldukları (F ve NP) derslerde 

devam zorunluluğunu yerine getirmiş sayıldıklarından, bu dersler başka derslerle çakışsa bile 

bu dersleri alabileceklerdir. 

 


