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YAKLAŞIK 50 BİN CİVARINDA ÖĞRENCİ BULUNAN 

ÜNİVERSİTEMİZDE;

20 Fakülte, 5 Enstitü, 2 Yüksekokul, ve 11 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.

Fakülteler: Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve

İdari Bilimler Fakültesi, Gaziantep Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mimarlık

Fakültesi, İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık

Bilimleri Fakültesi, Nizip Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim

Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Afrin Eğitim (Suriye)

Fakültesi, Azez İslami İlimler (Suriye) Fakültesi, El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler (Suriye)

Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi.

Enstitüler: Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Göç

Enstitüleri.

Yüksekokullar: Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı, Yabancı Diller.

Meslek Yüksekokulları: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler

Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Nizip Meslek Yüksekokulu,

Oğuzeli Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Naci Topçuoğlu

Meslek Yüksekokulu, İslahiye Meslek Yüksekokulu, Nurdağı Meslek Yüksekokulu ve

Araban Meslek Yüksekokulu, Cerablus (Suriye) Meslek Yüksekokulu.



Toplam öğrenci sayısı: 47.496

Toplam akademik personel sayısı: 1.809

Toplam idari personel sayısı: 3.198



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

• MADDE 9 –

• (1) Eğitim-öğretim dönem (yarıyıl) esasına göre

düzenlenir. Öğrenciler, her dönem için kayıt

yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın (resmi izinler

hariç) öğrenim süresi iki yıl olan önlisans

programlarını azami sekiz yarıyıl, öğrenim süresi

dört yıl olan lisans programlarını azami on dört

yarıyıl ve öğrenim süresi beş yıl olan lisans

programlarını azami on altı yarıyıl içinde

tamamlamak zorundadırlar. Yabancı dil hazırlık

programında geçirilen süre program süresine ve

azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

• MADDE 16 –

• (1) Her öğrencinin almakla yükümlü olduğu

dersler; zorunlu, ortak zorunlu, ortak seçmeli,

seçmeli, ön koşullu olmak üzere beş gruba ayrılır.

• (2) Zorunlu dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders

müfredatında yer alan ve öğrencinin başarılı olması gereken

derslerdir.

• (3) Ortak zorunlu ve ortak seçmeli dersler, YÖK’ün ve

Senatonun belirlediği derslerdir. Öğrenciler, bu dersleri de

almak ve başarmakla yükümlüdürler.

• (4) Seçmeli dersler, öğrencinin seçerek alabileceği

derslerdir. Seçmeli dersler, program içi ve program dışı

seçmeli dersler olmak üzere iki türdür

•



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

• MADDE 19-

• (2) Bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak

koşuluyla, tüm derslerin AKTS kredilerinin toplamı, iki yıllık

ön lisans programlarında en az 120 AKTS, dört yıllık lisans

programlarında en az 240 AKTS ve beş yıllık lisans

programlarında ise en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

• Ders ve uygulamalara devam zorunluluğu

• MADDE 22 –

• (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, laboratuvarlara ve sınavlara devam

etmek zorundadırlar. Mazeretleri ne olursa olsun devam zorunluluğu teorik

derslerde en az %70, uygulama ve laboratuvarlarda ise en az %80’dir.

(2) Devam şartlarını sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına

alınmazlar ve kendilerine Devamsız (NA) notu verilir.



Ders Yükü, Başarı Durumu, Ders Tekrarı ve Sınavlar

• MADDE 23 –

• (1) Bir programın normal ders yükü, o programın müfredatında yer

alan toplam kredisi en yüksek yarıyılın kredisidir. Ancak normal

ders yüküne YÖK ve Senato tarafından önerilen ortak dersler dâhil

değildir. Fakat İngilizce eğitim yapan birimlerde yabancı dil dersleri

normal ders yüküne dâhildir.

• (2) Genel not ortalamaları 2,00’dan az olan öğrencilerin ders

yükleri arttırılamaz.

• (3) Genel not ortalamaları 2,00-2,99 arası olan öğrenciler,

normal ders yüklerini bir ders; 3,00 ve üzeri olan öğrenciler

ise en fazla iki ders artırabilir.

•



Başarı veya Başarısızlık Durumu

• MADDE 24 –

(1) Öğrencilerin dönem başarı durumu, yarıyıl not ortalamaları

hesaplanarak belirlenir. Yarıyıl not ortalaması 2,00’ın altında olan bir

öğrenci o dönem sınamalı sayılır. İlgili yarıyılda kredili en az üç ders

almak şartı ile yarıyıl not ortalaması 2,00 ve üstü olan öğrenciler o

dönem başarılı sayılır.

(2) GNO’su 1,75 ve üstü olmak şartı ile bir eğitim-öğretim yılında

yarıyıllardan herhangi birinde başarılı olan bir öğrenci bir sonraki

eğitim-öğretim yılında bir üst sınıfa geçmiş sayılır.

(3) Programa başladıktan sonraki ilk iki yarıyılın sonunda GNO’su 1,50’nin

altında olan öğrenciler tekrar öğrencisi sayılırlar. İzleyen dönemlerde

ise GNO’su 1,75’in altında olan öğrenciler tekrar öğrencisi sayılırlar. Tekrar

öğrencileri staj dersleri hariç daha önce almadığı bir dersi alamaz. Bu

durumdaki öğrenciler GNO’sunu en az 1,75 ve üstüne çıkarıncaya kadar önceki

yarıyıllarda aldığı dersleri tekrarlamak zorundadır. Tekrar durumunda olan bir

öğrenci için asgari ders yükü ile ilgili kural uygulanmaz.



Sınavlar ve Değerlendirme

• MADDE 26 –

• (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, muafiyet sınavı,

kısa süreli sınavlar, ek sınav, mazeret sınavı ve bütünleme

sınavından ibarettir. İlgili birim kurullarının kararı ile bu

sınavlar yazılı, uygulamalı veya sözlü olarak yapılabilir.

Ayrıca YÖK ve Senato tarafından belirlenen farklı sınav

uygulamaları da yapılabilir.



Ders Başarı Durumu, Notlarda Maddi Hata ve Not Ortalaması 

Hesaplaması

• Puan Ders Notu Katsayı

• 95-100 AA 4,00

• 90-94 BA+ 3,75

• 85-89 BA 3,50

• 80-84 BB+ 3,25

• 75-79 BB 3,00

• 70-74 CB+ 2,75

• 65-69 CB 2,50

• 60-64 CC+ 2,25

• 55-59 CC 2,00

• 50-54 DC 1,50

• 45-49 DD 1,00

• 40-44 FD 0,50

• <40 FF 0,00

• Devamsız NA 0,00

(9) (CC) ve üstü harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

(10) Bir dersten FF ve FD harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarısız sayılırlar.

(11) GNO’su 1,75 ve üstünde olan öğrenciler DD ve DC harf notu aldıkları derslerden koşullu başarılı sayılırlar.



Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 

Yönetmeliği
• MADDE 5. Disiplin cezaları şunlardır:

• a) Uyarma: Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması

gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

 Üniversitede genel kurallara aykırı olarak yapılan davranışlar.

• b) Kınama: Öğrenciye öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının

yazı ile bildirilmesidir.

 Örnek:Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek 

veya hiç bildirmemek.

• c) Yükseköğretim Kurumundan Bir haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma:

Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırıldığının ve bu

sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir.

 Yükseköğretim kurumu içinde siyasi faaliyetlerde bulunmak.

• d) Yükseköğretim Kurumundan Bir veya İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma: Öğrenciye,

yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik

haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir.

 Sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek.

• e) Yükseköğretim Kurumundan Çıkarılma: Öğrenciye, bir daha yükseköğretim

kurumundan herhangi birine alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile

bildirilmesidir.

 Yükseköğretim kurumlarının ideolojik ve siyasi amaçlarla huzur, sükun ve çalışma 

düzenini bozmak veya boykot, işgal, engelleme, personelin işini yavaşlatma gibi 

eylemlere katılmak, bu amaçlara yönelik eylemleri tahrik etmek.



Burs ve Çalışma Olanakları 

Üniversitemizde; ekonomik yönden desteğe
ihtiyacı olan öğrencilerimiz üniversitemiz
bünyesinde kısmi zamanlı olarak (kontenjanlar
dahilinde) çalışabilmektedir. Kısmi zamanlı
çalışacak öğrencilerimizin seçimleri, Sağlık Kültür
ve Spor Daire Başkanlığı tarafından belirlenen
kurullarca, Eğitim-Öğretim yılı başında
gerçekleşmektedir. Yine kontenjanlar dahilinde
beslenme yardımı alabilmektedir.



Kütüphane

Kütüphane web sayfası, elektronik veri

tabanları, elektronik kaynaklar, elektronik dergiler,

kütüphaneler arası belge sağlama ve ödünç vermeile

öğrencilerimize çağdaş hizmetler sunmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://kutuphane.gantep.edu.tr



Beslenme

Üniversitemiz merkez kampüsünde bütün
öğrencilerimizin öğle yemeği hizmeti aldıkları
merkezi bir öğrenci yemekhanesi bulunmaktadır.

Ayrıca; öğrencilerimizin beslenme
gereksinmelerine seçenek oluşturmak ve boş
zamanlarında gidebilecekleri mekânlar yaratmak
amacıyla Fakülte ve Yüksekokullarda Kantin ve
Kafeteryalar hizmet vermektedir.



Sosyal İmkanlar

Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizin sosyal
ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla, fiziksel alanlar yaratmak
amacıyla Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı görevlidir. Bu
çerçevede Sağlık Merkezleri, Kantinler, Sinema-Tiyatro
Salonları ve Spor Salonları hizmet vermektedir.

Yürütülen başlıca hizmetler:
Sağlık Hizmetleri ( Bir Hemşire/Revir)

Beslenme Hizmetleri 
Sosyal Hizmetler 

Kültürel Hizmetler – Öğrenci Kulüpleri
Spor Hizmetleri 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik 



Öğrenci Konseyi

Gaziantep Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin
eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının
karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek,
üniversitemiz yönetim organları ile öğrenciler arasında
etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve
isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin
eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını
sağlamak amacıyla öğrenci konseyi oluşturulmaktadır.



Bilgisayar Olanakları

Fakültemizde belli alanlarda ücretsiz wi-fi hizmeti

sunulmaktadır. Bunun yanında fakülte idari binasının

girişinde bulunan bilgisayar odasından yararlanmak

mümkündür.



COĞRAFYA BÖLÜMÜ
BÖLÜMÜMÜZÜ TANIYALIM

COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ MEVCUDU

Lisans:

I. Öğretim 262

TOPLAM: 262 öğrenci



BÖLÜMÜN İDARİ YAPISI

Bölüm Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen KUM

Diğer Akademik ve İdari Personeller

Prof. Dr. Mehmet Emin SÖNMEZ

Dr. Öğr. Üyesi M. Ragıp KALELİOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan AYİK

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ŞEN

Öğr. Görevlisi Dr. Semra AKAY

Arş. Gör. Sena İNKAYA

Sekreter: Ayşe POLAT



COĞRAFYA BÖLÜMÜNDE;

• Beşeri Coğrafya,

• Fiziki Coğrafya,

• Türkiye Coğrafyası, 

• Bölgesel Coğrafya

olmak üzere toplam 4 Ana Bilim dalı 

mevcuttur.

Gaziantep Üniversitesi Coğrafya Bölümü, 2014 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi 

bünyesinde dört yıllık bir lisans programı olarak kurulmuştur. 2015-2016 

akademik yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir.



Bölümümüzde günümüzde kullanımı ve önemi hızla 

artan ve oldukça popüler bir teknolojik araç ve teknik alan 

olan Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) ve Uzaktan Algılama (RS) 

gibi haritalama alanında iki yıla yayılmış kapsamlı bir eğitim 

verilmekte, böylece mezunların söz konusu sahada da 

çalışma imkânı bulunmaktadır.



Coğrafya Bölümü bünyesinde 2017 yılında Gezgin Doğacılar 
Topluluğu kurulmuştur. Çeşitli dönemlerde düzenlemiş olduğu 

faaliyetlerle etkinliklerine devam etmektedir. Topluluğumuz 

Coğrafya Bölümü öğrencilerinden oluştuğu gibi coğrafyaya ilgi 

duyan tüm öğrencilere de açıktır.



Bölümümüzde belirli dönemlerde yapılan arazi 

çalışmaları ile öğrencilerin Coğrafya biliminin farklı 

disiplinlerine yönelik tecrübe kazanması, teoride öğrenilen 

bilgilerin uygulamalarla hayata geçirilmesi sağlanmaktadır.



Sınıf Danışmanları ve İletişim Bilgileri

1.Sınıf Öğretim Danışmanı: Öğr. Görevlisi Dr. Semra AKAY

semraakay@gantep.edu.tr

2.Sınıf Öğretim Danışmanı: Arş. Gör. Sena İNKAYA

senainkaya@gantep.edu.tr

3.Sınıf Öğretim Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Gülşen KUM

gulsenkum@gantep.edu.tr

4.Sınıf Öğretim Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan AYİK

ugurcanayik@gantep.edu.tr



Başarılı bir öğrenim süreci 

geçirmeniz dileğiyle;

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ…


