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YÖNETMELİK

Recep Tayy�p Erdoğan Ün�vers�tes�nden:
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, Recep Tayy�p Erdoğan Ün�vers�tes�ne bağlı fakülte, yüksekokul ve

meslek yüksekokullarında uygulanan önl�sans ve l�sans eğ�t�m-öğret�m ve sınavlarla �lg�l� usul ve esasları
düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, Recep Tayy�p Erdoğan Ün�vers�tes�ne bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek

yüksekokullarında uygulanan önl�sans ve l�sans eğ�t�m-öğret�m ve sınavlara �l�şk�n hükümler� kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 14 üncü ve 44

üncü maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kred� Transfer S�stem�ne dayalı kred�y�,
b) B�r�m/İlg�l� b�r�m: Recep Tayy�p Erdoğan Ün�vers�tes�ne bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek

yüksekokulunu,
c) Danışman: Öğrenc�lere eğ�t�m-öğret�m ve benzer� konularda yardımcı olmak üzere görevlend�r�len öğret�m

elemanını,
ç) Dönem: Eğ�t�m-öğret�m yılının her b�r yarıyılını,
d) GANO: Genel akadem�k not ortalamasını,
e) İlg�l� kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek

yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
f) İlg�l� yönet�m kurulu: Fakültelerde fakülte yönet�m kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönet�m

kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönet�m kurulunu,
g) İnt�bak �şlem�: Ün�vers�teye kayıt hakkı kazanan öğrenc�ler�n daha önce herhang� b�r yükseköğret�m

kurumundan alıp başardığı veya muaf sayıldığı derslere göre devam edecekler� yarıyıl/yılı bel�rleme �şlem�n�,
ğ) Kred�: Öğren�m kazanımları �le açıkça bel�rlenm�ş teor�k veya uygulamalı ders saatler� ve öğrenc�ler �ç�n

öngörülen d�ğer faal�yetler �ç�n gerekl� çalışma saatler� de göz önünde bulundurularak hesaplanan sayısal değer�,
h) Muaf�yet: Daha önce alınmış ve başarılmış ders/dersler�n yer�ne, kred�, AKTS ve �çer�k uyumuna göre

eğ�t�m-öğret�m planında bulunan ders/dersler�n denkl�ğ�n�n kabul ed�lmes� durumunu,
ı) Muaf�yet ve İnt�bak Kom�syonu: Bölüm Kurulu öner�s� ve B�r�m Yönet�m Kurulu onayı �le bel�rlenen üç

öğret�m elemanından oluşan kom�syonu,
�) Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığı: Recep Tayy�p Erdoğan Ün�vers�tes� Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığını,
j) Ön koşul ders�: Ön koşullu b�r ders�n alınab�lmes� �ç�n başarılmış olması gereken ders�,
k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�n�,
l) Rektör: Recep Tayy�p Erdoğan Ün�vers�tes� Rektörünü,
m) Senato: Recep Tayy�p Erdoğan Ün�vers�tes� Senatosunu,
n) Ün�vers�te: Recep Tayy�p Erdoğan Ün�vers�tes�n�,
o) YANO: Yarıyıl akadem�k not ortalamasını,
ö) Yarıyıl/yıl süres�: B�r yarıyıla/yıla a�t ders kayıt başlangıç tar�h� �le tak�p eden yarıyıl/yıl ders kayıt

başlangıç tar�h� arasındak� sürey�,
p) YÖK: Yükseköğret�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenc� Kabulü, Kayıt, Akadem�k Danışmanlık ve Oryantasyon

Öğrenc� kabulü
MADDE 5 – (1) Öğrenc�n�n Ün�vers�teye kabulü �ç�n aşağıdak� şartlar aranır:
a) Türk�ye'de herhang� b�r l�seden veya M�llî Eğ�t�m Bakanlığı tarafından l�se deng� olarak kabul ed�len yurt

�ç�ndek� veya yurt dışındak� b�r okuldan, mezun olduğunu gösteren b�r belgeye sah�p olmak.
b) ÖSYM tarafından yapılan merkez� sınavlar ve/veya Ün�vers�te tarafından yapılan özel yetenek sınavı

sonucuna göre kayıt hakkı kazanmış olmak.
c) Başka b�r yükseköğret�m kurumunda örgün eğ�t�m, uzaktan eğ�t�m ve açık öğret�m programlarının

kontenjan sınırlaması olan b�r�mler�nde eşdeğer d�ploma programlarından b�r�ne kayıtlı olmamak.
(2) Özel yetenek gerekt�ren programların sınavları �le seçme ve yerleşt�rme �şlemler�, YÖK kararları

çerçeves�nde, Ün�vers�te tarafından yapılır.
(3) Uluslararası öğrenc� kabulü �le �lg�l� esaslar �lg�l� mevzuat hükümler� ve Senato kararları �le bel�rlen�r.
İlk kayıt
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MADDE 6 – (1) Ün�vers�teye kes�n kayıt �şlemler� YÖK, ÖSYM ve Rektörlük tarafından bel�rlenen �lkeler ve
�lan ed�len süre �ç�nde, �sten�len belgelerle yapılır.

(2) Ün�vers�teye kayıt hakkı kazanan adaylar e-devlet üzer�nden kayıtlarını yapab�l�rler. Ayrıca kayıtlarını
şahsen ya da yasal tems�lc�ler� veya noter onaylı vekâletname �le yetk�lend�r�lm�ş tems�lc�ler� aracılığıyla da
yapab�l�rler.

(3) Süres� �ç�nde kaydını yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybederler.
(4) Belgeler� eks�k olan adayların kayıtları yapılmaz.
(5) Özel yetenek sınavı sonucu öğrenc� alan b�r�mlere, akadem�k takv�mde bel�rt�len gün ve saatte kes�n

kaydını yaptırmayan aday öğrenc�ler, kayıt haklarını kaybederler ve yerler�ne yedek adaylar alınır.
(6) Uluslararası öğrenc�ler, Senato tarafından kabul ed�len esaslara göre kayıt yaptırırlar.
(7) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Ün�vers�teye kayıt hakkı kazanmış olanların bel�rlenmes�

hal�nde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların �se bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları �ptal ed�l�r,
kend�ler�ne ver�lm�ş olan d�ploma dâh�l tüm belgeler geçers�z sayılır ve haklarında yasal �şlem başlatılır.

K�ml�k kartı
MADDE 7 – (1) Ün�vers�teye kes�n kayıt yaptıran öğrenc�ye, üzer�nde geçerl�l�k süres� bel�rt�lm�ş, fotoğraflı

öğrenc� k�ml�k kartı ver�l�r.
(2) K�ml�k kartını kaybeden veya yen�lemek �steyen öğrenc�ye, Senato tarafından bel�rlenen esaslara göre yen�

k�ml�k kartı ver�l�r.
Akadem�k danışmanlık ve oryantasyon
MADDE 8 – (1) Kes�n kayıt yaptıran her öğrenc� �ç�n �lg�l� bölüm başkanının öner�s� üzer�ne dekan/müdür

tarafından akadem�k danışman görevlend�r�l�r. İht�yaç duyulması hal�nde danışmanlar arasında koord�nasyonu
sağlamak amacıyla b�r koord�natör de görevlend�r�leb�l�r.

(2) Akadem�k danışmanlık h�zmet�yle �lg�l� uygulamalar Recep Tayy�p Erdoğan Ün�vers�tes� Akadem�k
Danışmanlık Yönerges�ne göre yapılır.

(3) Kes�n kayıt yaptıran öğrenc�lere Ün�vers�tey� ve �lg�l� b�r�m� tanıtmak amacıyla, �lg�l� b�r�mler tarafından
oryantasyon programları düzenlen�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğ�t�m-Öğret�m �le İlg�l� Esasları

Akadem�k takv�m ve öğret�m yılı
MADDE 9 – (1) Eğ�t�m-öğret�m yılı ve �lg�l� d�ğer faal�yetler�n başlangıç ve b�t�ş tar�hler� �le yarıyıl/yıl sonu

sınav tar�hler�, katkı payı/öğren�m ücret� yatırma, kayıt yen�leme ve benzer� konular, Senato tarafından bel�rlen�r ve
akadem�k takv�mde �lan ed�l�r.

(2) Eğ�t�m-öğret�m planlaması yarıyıl ve/veya yıl esasına göre düzenlen�r. Eğ�t�m-öğret�m yılı, güz ve bahar
yarıyılı olmak üzere �k� yarıyıldan oluşur. B�r yarıyıl on dört hafta ders, b�r eğ�t�m-öğret�m yılı y�rm� sek�z hafta ders
�şlenecek şek�lde planlanır. Ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı �le bütünleme sınavları bu süren�n dışındadır.

(3) Eğ�t�m-öğret�m�n yarıyıl esasına göre planlanması hal�nde bazı dersler yıl, yıl esasına göre planlanması
hal�nde de bazı dersler yarıyıl esasına göre düzenleneb�l�r.

(4) Ara sınavlar sek�z�nc� haftada yapılır ve ara sınavların yapıldığı haftada ders yapılmaz.
(5) Resm� tat�l günler�nde ders ve/veya sınav yapılmaz. Ancak �lg�l� dekanlık/müdürlük tarafından gerekl�

görülmes� durumunda yönet�m kurulu kararı �le ders ve sınavlar resm� tat�l günler�nde de yapılab�l�r.
Eğ�t�m-öğret�m süres�
MADDE 10 – (1) Önl�sans ve l�sans düzey�nde öğren�m gören öğrenc�lere bu öğren�mler�n� tamamlamaları

�ç�n tanınan azam� süreler; b�r yıl sürel� yabancı d�l hazırlık sınıfı har�ç kayıt olduğu programa a�t dersler�n ver�ld�ğ�
dönemden başlamak üzere, her dönem �ç�n kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın �k� yıllık önl�sans programları
�ç�n dört yıl, dört yıllık l�sans programları �ç�n yed� yıl, beş yıllık l�sans programları �ç�n sek�z yıl ve altı yıllık l�sans
programları �ç�n dokuz yıldır.

(2) Program süres�, azam� eğ�t�m-öğret�m süres�, ek eğ�t�m-öğret�m süres�, ek sınavlar, yabancı d�l hazırlık
program süres�; öğrenc�l�k haklarından yararlanma, öğret�m süres� ve kayıt yen�lememe �le �lg�l� hususlarda 2547
sayılı Kanunun 44 üncü maddes�n�n uygulanmasına �l�şk�n �ş ve �şlemler �le �lg�l� d�ğer esaslar Senato tarafından
yapılacak düzenlemelerle bel�rlen�r.

Eğ�t�m-öğret�m planları
MADDE 11 – (1) Eğ�t�m-öğret�m planı YÖK’ün �lg�l� program �ç�n tesp�t ett�ğ� eğ�t�m-öğret�m çalışmalarını

�çeren ve Senato tarafından kabul ed�len, ortak �lkeler d�kkate alınarak, �lg�l� kurulca kararlaştırılan ve tümüyle
başarıldığında d�ploma almaya hak kazandıran eğ�t�m-öğret�m çalışmalarının bütünüdür.

(2) Eğ�t�m-öğret�m programı, �lg�l� akadem�k b�r�mlerde, özell�kler�ne göre teor�k dersler ve/veya
uygulamalardan, sem�ner, atölye, laboratuvar, kl�n�k çalışması, b�t�rme çalışması, araz� uygulaması, �nceleme,
araştırma gez�s�, b�reysel çalışma, ödev, staj ve benzer� çalışmalardan oluşur. Bu çalışmaların dönemlere dağılımı,
bölümler�n görüşler� alınmak suret�yle �lg�l� b�r�mler�n kurulları tarafından kararlaştırılan ve Senato tarafından
onaylanan eğ�t�m-öğret�m planına göre yapılır.

(3) B�r�mler�n staj, uygulama ve benzer� çalışmalarla �lg�l� esasları �lg�l� kurulların tekl�f� �le Senato tarafından
bel�rlen�r.

(4) B�t�rme çalışması, proje ve benzer� çalışma yaptırılan b�r�mlerde başvuru, danışman ataması ve
değerlend�rme g�b� b�t�rme ödev�n�n/çalışmasının uygulamasına �l�şk�n esaslar b�r�m kurulu tarafından bel�rlen�r.

(5) Ün�vers�tede öğret�m, Tıp ve D�ş Hek�ml�ğ� Fakülteler�nde sınıf geçme, d�ğer akadem�k b�r�mlerde �se ders
geçme esasına göre yapılır.
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Dersler�n kred�ler�
MADDE 12 – (1) Her ders�n kred�s� ve AKTS kred�s� eğ�t�m-öğret�m planlarında bel�rt�l�r. B�r programdak�

toplam kred� m�ktarı �lg�l� kurulların öner�s� ve Senatonun onayı �le bel�rlen�r.
(2) Dersler�n kred�ler�n�n uygulanması aşağıda bel�rt�ld�ğ� şek�lded�r:
a) Kred�n�n hesaplanmasında; teor�k derslere o ders�n haftalık ders saat� sayısı kadar kred� ver�l�r. Uygulamalı

derslere �se o ders�n haftalık ders saat�n�n yarısı kadar kred� ver�l�r. Teor�k ve uygulamalı ders kred�s�; o ders�n haftalık
uygulama saat�n�n yarısıyla, teor�k saat�n�n toplanmasından elde ed�l�r.

b) B�r ders�n AKTS kred�s�, öğrenc�n�n �lg�l� ders�n çıktılarını elde etmek �ç�n sınıf �ç�nde ve sınıf dışında
dönem boyunca yaptığı her türlü çalışmayı kapsayan �ş yükünün saat olarak m�ktarının 25’e bölünmes�n�n tam sayıya
yuvarlanması �le elde ed�l�r.

c) Ders dönem� dışında yapılan staj, uygulama ve benzer� çalışmalara kred� değer� ver�lmez ve ortalamalara
dah�l ed�lmez. Ancak bu madden�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len öğrenc�n�n tamamlamakla yükümlü olduğu toplam
AKTS kred�s�ne sayılır.

(3) B�r programdak� toplam ders kred�s�, önl�sans programları �ç�n 120 AKTS, dört yıllık l�sans programları
�ç�n 240 AKTS, beş yıllık l�sans programları �ç�n 300 AKTS ve altı yıllık l�sans programları �ç�n de 360 AKTS’d�r.

Yatay/d�key geç�ş �şlemler�
MADDE 13 – (1) D�ğer yükseköğret�m kurumlarından Ün�vers�teye bağlı programlara yatay geç�şler

Yükseköğret�m Kurumlarında Önl�sans ve L�sans Düzey�ndek� Programlar Arasında Geç�ş, Ç�ft Anadal, Yan Dal �le
Kurumlar Arası Kred� Transfer� Yapılması Esaslarına İl�şk�n Yönetmel�k hükümler� �le Senato tarafından bel�rlenen
esaslara göre yapılır.

(2) Önl�sans mezunlarının Ün�vers�teye bağlı l�sans programlarına d�key geç�şler�, Meslek Yüksekokulları ve
Açıköğret�m Ön L�sans Programları Mezunlarının L�sans Öğren�m�ne Devamları Hakkında Yönetmel�k hükümler�ne
göre yapılır.

(3) Yatay ve d�key geç�ş yapan öğrenc�ler�n muaf�yet �şlemler�, bu Yönetmel�ğ�n 16 ncı maddes�n�n beş�nc�
fıkrası hükümler�ne göre yapılır.

Ç�ft anadal programı
MADDE 14 – (1) Ç�ft anadal programı, �lg�l� bölüm/anab�l�m dalının �steğ�, �lg�l� kurulun öner�s� ve

Senatonun onayı �le açılab�l�r. Ç�ft anadal, önl�sans d�ploma programları �le d�ğer önl�sans d�ploma programları
arasında, l�sans programları �le d�ğer l�sans programları veya önl�sans programları arasında yapılab�l�r.

(2) Ç�ft anadal �le �lg�l� hususlar, Senato tarafından bel�rlen�r.
Yandal programı
MADDE 15 – (1) Yandal programı, �lg�l� bölüm/anab�l�m dalının �steğ�, �lg�l� kurulun öner�s� ve Senatonun

kararı �le kes�nleş�r ve bölüm/anab�l�m dallarının �şb�rl�ğ�yle yürütülür. Herhang� b�r l�sans programına kayıtlı
öğrenc�lerden gerekl� koşulları sağlayanlara, kend� l�sans programlarına ek olarak sert�f�kaya yönel�k b�r yandal
programı �zleme �mkanı ver�l�r. Yandal programı ayrı b�r l�sans programı anlamını taşımaz.

(2) Yandal programı �le �lg�l� hususlar, Senato tarafından bel�rlen�r.
Ders muaf�yet� ve �nt�bak
MADDE 16 – (1) ÖSYM �le yerleşen ve Ün�vers�teye kes�n kaydını yaptıran öğrenc�ler, daha öncek�

yükseköğret�m kurumlarında almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmayı talep edeb�l�rler. Ders muaf�yet
başvuru hakkı b�r kere olup aşağıda bel�rt�len dönemlerde yapılır:

a) Öğrenc�ler muaf�yet başvurularını, d�lekçe ve ek�nde muaf olmak �sted�kler� ders/dersler� ve ders �çer�kler�n�
göster�r belgeler� ekleyerek her yarıyılın/yılın dersler�n�n başlamasını �zleyen beş �ş günü �ç�nde �lg�l�
müdürlük/dekanlıklara yapmak zorundadırlar.

b) Muaf�yet �şlemler� yapılırken, öğrenc�n�n muaf�yet başvurusunda bulunduğu yıl/yarıyıldan öncek�
yıl/yarıyıllarda alması gerek�rken almadığı veya alıp da başarısız olduğu dersler �ç�n muaf�yet �şlem� yapılmaz.

c) Süres� �çer�s�nde muaf�yet taleb�nde bulunmayan öğrenc� �lg�l� dönem�n tüm dersler�nden sorumludur.
(2) Ders muaf�yetler�, muaf�yet başvurularının sona ermes�n� tak�ben beş �ş günü �ç�nde, �lg�l� bölüm/program

muaf�yet ve �nt�bak kom�syonunun öner�s� ve b�r�m yönet�m kurulu tarafından tüm eğ�t�m-öğret�m planını kapsayacak
şek�lde b�r defada karara bağlanır ve öğrenc�ye tebl�ğ ed�l�r.

(3) Muaf�yet taleb� �lg�l� yönet�m kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenc�ler, muaf�yet taleb�nde
bulundukları derse/derslere devam ederler.

(4) Ders muaf�yet� �le �lg�l� kararlara �t�razlar, kararın b�r nüshasının öğrenc�ye tesl�m tar�h�nden �t�baren üç �ş
günü �çer�s�nde �lg�l� b�r�me yazılı olarak yapılır. Yapılan �t�razlar �lg�l� b�r�m tarafından aynı usulle değerlend�r�l�r.
Öğrenc� �t�raz süres� �çer�s�nde �sted�ğ� derslerden feragat edeb�l�r.

(5) Ders muaf�yet� ve �nt�bak �şlemler�nde aşağıdak� kurallar uygulanır:
a) Açıköğret�m Fakültes�nde alınan derslerden, D�key Geç�ş Sınavı �le yerleşen öğrenc�ler dah�l, sadece ortak

zorunlu dersler muaf kabul ed�l�r.
b) Muaf�yet �stenen ders�n başarı notunun 30 uncu maddede bel�rlenen harf notlarından en az CC harf notu

veya karşılığı olması gerek�r.
c) Muaf�yet �şlemler�nde b�r ders�n ön koşulunun sağlanması �ç�n ön koşul olan dersten CC ve üzer�, G veya

bunların eşdeğer� not alınmış olması gerek�r.
ç) Muaf�yet �stenen ders�n kred�s�n�n/AKTS’n�n daha düşük olmaması gerek�r.
d) Muaf�yet �stenen ders�n �çer�ğ�n�n en az % 80 uyumlu olması gerek�r. Ders�n adının, eşdeğer sayılacak ders

�le b�reb�r aynı olması gerekmez.
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e) Ortak zorunlu dersler dah�l daha önce kayıtlı olduğu b�r yükseköğret�m kurumunda başarılı olduğu
derslerden muaf�yet �steğ� kabul ed�len öğrenc�n�n muaf olduğu toplam kred�; bulunduğu sınıfta okutulan dersler�n
toplam kred�s�n�n en az % 70 �se b�r üst sınıfa �nt�bakı yapılır. Bu öğrenc�ler, �nt�baklarının yapıldığı dönem
öğrenc�ler�ne uygulanan mevzuat hükümler�ne tab� olurlar.

(6) Ün�vers�teye kes�n kaydını yaptıran öğrenc�ler�n daha önce öğren�m gördükler� önl�sans/l�sans
programlarından almış ve başarmış oldukları dersler�n harf notları, karşılık sayılan dersler �ç�n geçerl� sayılır ve bu
notlar genel not ortalamasına katılır. Ancak, öğret�m programlarında harf notu ver�lmeks�z�n başarılı olarak
değerlend�r�len ders/dersler �ç�n en az CC harf notu veya karşılığı aranmaksızın öğrenc� muaf sayılır ve bu dersler not
döküm belges�nde M harf notu �le göster�lerek ortalamaya dah�l ed�lmez.

Ortak zorunlu yabancı d�l dersler� ve muaf�yet sınavı
MADDE 17 – (1) Ortak zorunlu yabancı d�l dersler�, Ün�vers�teye kayıt yaptıran öğrenc�ler�n, 2547 sayılı

Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend� gereğ�nce, b�r�nc� ve �k�nc� yarıyılda almak zorunda oldukları
yabancı d�l dersler�d�r. Bu dersler haftada en az �k� saatt�r.

(2) Her eğ�t�m-öğret�m yılı başında, akadem�k takv�mde bel�rlenen tar�hte Yabancı D�ller Yüksekokulu
Müdürlüğü tarafından ortak zorunlu yabancı d�l dersler� �ç�n yabancı d�l muaf�yet sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 puan
üzer�nden en az 60 puan alan öğrenc�ler, ortak zorunlu yabancı d�l dersler�nden muaf olurlar ve alınan notlar 30 uncu
maddeye göre harf notuna çevr�lerek genel akadem�k not ortalamasına katılır.

Öğren�m harcı
MADDE 18 – (1) Öğrenc�ler her öğret�m yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddes� ve d�ğer �lg�l� mevzuat

hükümler� uyarınca bel�rlenen katkı payı/öğren�m ücret�n� akadem�k takv�mde bel�rlenen sürede ödemekle
yükümlüdürler. Katkı payı/öğren�m ücret�n� ödemeyen öğrenc�, o dönem �ç�n derse kayıt yaptıramaz ve öğrenc�l�k
haklarından yararlanamaz. Öğrenc�n�n katkı payı/öğren�m ücret�n� ödemed�ğ� yarıyıl/yıl öğren�m süres�nden sayılır.

(2) Öğrenc�ler�n öğren�m süres� �ç�nde mezun olamamaları, yandal/ç�ft anadal öğren�mler�n�
tamamlayamamaları hal�nde ödeyecekler� öğren�m harçlarının hesaplanması 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddes�ne
göre yapılır.

(3) Hazırlık sınıfı har�ç, bulundukları bölümde her b�r dönem �ç�n bel�rlenen asgar� derslerden başarılı olan ve
bu dersler� alan öğrenc�ler�n başarı ortalamasına göre dönem sonu �t�bar� �le yapılacak sıralamada �lk yüzde ona g�ren
öğrenc�ler�n ödeyecekler� öğren�m harçları 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddes�ne göre yapılır.

(4) Senato tarafından uygun görülmes� hal�nde, b�r�nc� ve �k�nc� öğret�m programlarındak� bazı dersler, sadece
uzaktan öğret�m yoluyla ver�leb�l�r. Ancak bu şek�lde ver�len dersler �ç�n öğrenc�lerden �lave b�r ödeme talep ed�lmez.

Dersler
MADDE 19 – (1) Dersler, zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmel� dersler, ön koşullu dersler ve ön

koşul dersler� olarak gruplandırılır. Bunlar aşağıda açıklanmıştır:
a) Zorunlu dersler: Öğrenc�n�n kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu derslerd�r.
b) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend�nde yer alan

Atatürk İlkeler� ve İnkılâp Tar�h�, Türk D�l�, Yabancı D�l �le 20/6/2012 tar�hl� ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ�
Kanununa göre �ş güvenl�ğ� uzmanı olab�lecek mezunları yet�şt�ren fakültelerde İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� dersler�d�r.

c) Seçmel� dersler: Öğrenc�n�n zorunlu dersler dışında kend� �steğ� �le aldığı derslerd�r. Seçmel� dersler,
bölüm/program seçmel� ve ün�vers�te seçmel� dersler olmak üzere �k�ye ayrılır. Söz konusu derslerden;
bölüm/programa bağlı seçmel� dersler, öğrenc�n�n kayıtlı olduğu öğret�m programlarında yer alan ve mezun olab�lmes�
�ç�n öner�len bel�rl� dersler veya ders grupları arasından seçerek alıp başarılı olması gereken derslerd�r. Ün�vers�te
seçmel� dersler�, Senato tarafından kabul ed�len uygulama esasları �le düzenlen�r.

ç) Ön koşullu dersler/ön koşul dersler�: Alınab�lmes� �ç�n alt yarıyıl veya yıllarda yer alan ön koşul
dersler�nden b�r veya b�rkaçının başarılması ve/veya devam şartının yer�ne get�r�lmes� gereken derslere ön koşullu
dersler den�r. Ön koşullu dersler ve bunlara bağlı ön koşul dersler� �lg�l� kurulların öner�s� üzer�ne Senato tarafından
bel�rlen�r.

Ders açma esasları
MADDE 20 – (1) Her yarıyıl/yıl hang� dersler�n açılacağı ve hang� öğret�m elemanlarınca okutulacağı,

akadem�k bölüm/anab�l�m/anasanat dalı kurulları ve bölüm kurullarının öner�ler� �le b�r�m kurulları tarafından
kararlaştırılır.

(2) Zorunlu dersler�n açılması �ç�n öğrenc� sayısı d�kkate alınmaz.
(3) Öğrenc�ler seçmel� derslere kaydolan öğrenc� sayısının on k�ş�den az olması veya başka nedenlerle

açılmaması durumunda, bu Yönetmel�ğ�n 22 nc� maddes�ne göre akadem�k takv�mde bel�rt�len tar�hlerde ders ekleme
çıkarma �şlemler�n� yaparlar.

Derse kayıt ve kayıt yen�leme
MADDE 21 – (1) Öğrenc�ler, her yarıyıl/yılbaşında akadem�k takv�mde bel�rlenen süre �ç�nde bulundukları

sınıf ve durumlara göre öğrenc� b�lg� s�stem� üzer�nden alacakları dersler� seçmek suret�yle kayıt yen�lemek
zorundadırlar.

(2) Derslere kayıt ve kayıt yen�leme �şler�n�n tümünden öğrenc�ler sorumlu olup, bu �şlemler� kend�ler�
yapmakla yükümlüdürler.

(3) Derse kayıt �şlemler�nde öğrenc�n�n;
a) Ders seçme �şlem�n� öğrenc� b�lg� s�stem�nden yapması,
b) Öğrenc� katkı payı ve/veya öğren�m ücret�n� yatırması,
c) Kayıt olduğu dersler� danışmanına onaylatması,
gerek�r. Ders seç�m �şlem� danışmanı tarafından onaylanmadıkça kes�nleşmez.
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(4) Süres� �ç�nde ders kaydı yapmamış olan öğrenc�ler�n kayıtlarının yen�lenmes�ne, dersler�n başlama
tar�h�nden �t�baren beş �ş günü �çer�s�nde mazeretler�n� bel�rten d�lekçe ve belgeler� �le kayıtlı oldukları akadem�k
b�r�me müracaat etmeler� hal�nde �lg�l� b�r�m yönet�m kurulu karar ver�r. Mazeretler� kabul ed�len öğrenc�ler�n derse
kayıtları bu madden�n 3 üncü fıkrasının (b) bend�ndek� yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeler� koşuluyla �lg�l� akadem�k
b�r�mler�n kararları doğrultusunda yarıyıl/yıl dersler�n�n başlangıç haftasını tak�p eden en geç üçüncü hafta �çer�s�nde
Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığı tarafından yapılır.

(5) Bel�rlenen süreler �ç�nde yarıyıl/yıl kaydını yen�lemeyen öğrenc�, o yarıyıl/yıldak� öğrenc�l�k haklarından
yararlanamaz, derslere devam edemez, sınavlara g�remez. Herhang� b�r nedenle kaydolmadığı ders�n sınavına g�rm�ş
olan öğrenc�n�n notu �ptal ed�l�r. Bu süre, 10 uncu maddede bel�rt�len öğret�m süres�nden sayılır.

Derse kayıt esasları
MADDE 22 – (1) Öğrenc�n�n b�r yarıyılda/yılda alacağı eğ�t�m-öğret�m çalışmaları yükü, eğ�t�m-öğret�m

planında bel�rt�len o yarıyıla/yıla a�t eğ�t�m-öğret�m çalışmalarıdır.
(2) Ders geçme esası uygulanan b�r�mlerde derse kayıt esasları aşağıda bel�rt�ld�ğ� şek�lded�r:
a) Öğrenc�n�n b�r yarıyılda alacağı haftalık ders yükü 40 ders saat�nden fazla olamaz. Ancak, azam� öğren�m

süreler�n�n son yılında bulunanlar �le tüm dersler� aldığında o yarıyılın sonunda mezun olab�lecek durumda olan
öğrenc�ler�n devam şartını sağladıkları dersler �ç�n kırk saat şartı aranmaz.

b) Dördüncü yarıyılın sonunda GANO’su 1,50’n�n altında olan l�sans programları öğrenc�ler� üst yarıyıllardan
ders alamazlar. Bu durumdak� öğrenc�ler başarısız oldukları ve normal yarıyılında alamadıkları dersler� alarak
GANO’larını en az 1,50’ye yükseltmek zorundadırlar.

c) Öğrenc�ler, akadem�k takv�mde bel�rt�len süreler �ç�nde öğrenc� b�lg� s�stem� üzer�nden yen� b�r derse kayıt
yapab�l�rler veya daha önce kayıt yapmış oldukları b�r ders� bırakab�l�rler. Ancak, başarısızlık neden�yle tekrarlamak
zorunda oldukları dersler� bırakamazlar. Derse kayıt yaptırmaları durumunda başarısız oldukları ve normal
yarıyılında/yılında almadıkları dersler� almak kaydıyla bulundukları yarıyıl/yıl dersler�nden de alab�l�rler.

(3) Öğrenc�ler, kayıt yen�leme süres�n� tak�p eden ve akadem�k takv�mde bel�rt�len ders ekleme-bırakma
tar�hler�nde danışmanının onayı �le aşağıdak� �şlemler� yapab�l�r:

a) Alması zorunlu �ken almamış olduğu b�r ders� alab�l�r.
b) Alması zorunlu olan b�r ders �le çakışan herhang� b�r ders�n� değ�şt�reb�l�r.
c) Ders�n açılması �ç�n zorunlu olan asgar� öğrenc� sayısı şartının sağlanmaması dolayısıyla kapanan ders�n

yer�ne yen� b�r ders seçeb�l�r.
(4) Öğrenc�ler �sterlerse ortalamaya bağlı olarak başarılı oldukları DC harf notlu dersler�n�, not yükseltmek

amacıyla tekrar edeb�l�rler. Bu durumda ders�n tekrar ed�ld�ğ� yarıyılda/yılda alınan not, ders�n son harf notu yer�ne
geçer.

(5) Eğ�t�m-öğret�m planında ön koşullu bel�rt�len derslere kayıt olab�lmek �ç�n ön koşul ders�/dersler�n�n başarı
notunun en az CC olması gerek�r.

(6) Öğrenc�ler, tekrarlamaları gereken seçmel� dersler�n yer�ne �lg�l� yarıyılda/yılda açılan d�ğer seçmel�
derslerden herhang� b�r�n� alab�l�rler. Bu takd�rde, öncek� ders ve çalışmalar �ç�n kullanılmış olan haklar yen�den
kullanılamaz.

(7) GANO’su en az 3.00 olan öğrenc�, danışmanının olumlu görüşüyle, �k�nc� fıkradak� ders yükü �le sınırlı
olmak kaydıyla ön şartlı olmayan veya ön şartını yer�ne get�rd�ğ�, programlarına a�t b�r üst yarıyıl/yıl dersler�nden en
fazla 3 tane alab�l�r.

Derslere devam esasları
MADDE 23 – (1) Öğrenc�ler derslere ve uygulamalara devam etmek ve öğret�m elemanının gerekl� gördüğü

d�ğer akadem�k çalışmalara katılmak zorundadırlar.
(2) Devamsızlıkların hesaplanmasında ders, staj veya uygulamaların o yarıyıldak�/yıldak� toplam saat� esas

alınır.
(3) Derslere devam durumu, �lg�l� öğret�m elemanı tarafından �zlen�r ve yarıyıl/yılsonu sınavlarından öncek�

son �ş günü mesa� saat� b�t�m�ne kadar öğrenc� b�lg� s�stem�ne g�r�l�r.
(4) Devam zorunluluğu teor�k derslerde en az %70, uygulamalı derslerde �se % 80’d�r.
(5) Sağlık raporu süres� devam süres�nden sayılmaz. Raporlu olunan toplam süre dersler�n %30’unu, uygulama

ve/veya laboratuvarların %20’s�n� aştığı takd�rde öğrenc� devamsızlıktan kalır.
(6) Rektörlük tarafından Ün�vers�te adına sport�f, kültürel ve b�l�msel faal�yetlere, yurt �ç� ve yurt dışındak�

müsabakalar �le bunların hazırlık çalışmalarına görevlend�r�len öğrenc�ler, görevlend�r�lme süres� �çer�s�nde
g�remed�kler� ders veya sınavlar �ç�n �z�nl� ve mazeretl� sayılır. Öğrenc�ler�n bu süreler� devamsızlık süres�n�n
hesabında d�kkate alınmaz. Ancak, b�r öğrenc�n�n �z�nl� sayıldığı süre de dah�l toplam devamsızlık süres� b�r ders�n o
yarıyıldak�/yıldak� toplam saat�n�n %50’s�n�n üzer�nde olması durumunda, öğrenc� o yarıyıl/yıl kayıt dondurmuş
sayılır.

(7) B�r dersten yarıyıl sonu sınavına g�rme şartını b�r kere yer�ne get�ren öğrenc�den, bu ders� daha sonrak�
yarıyıllarda tekrarlaması durumunda, sadece teor�k derslerden devam şartı aranmaz, tamamen uygulamalı olan
derslerden �se devam şartı aranır. Ancak hem teor�k kısmı hem de uygulaması bulunan dersler�n tekrar ed�lmes�
durumunda devam şartının aranıp aranmayacağına �lg�l� b�r�m kurulları karar ver�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Sınav Uygulama ve Değerlend�rme Esasları

Sınavlar ve sınav uygulama esasları
MADDE 24 – (1) Öğrenc�ler her yarıyılda/yılda en az b�r ara sınav �le yarıyıl sonu sınavına g�rerler. Ancak

�lg�l� b�r�mler�n kurul kararıyla proje, sem�ner, araz� çalışmaları, kısa sınav, ödev, staj, laboratuvar ve benzer� yarıyıl �ç�



22.06.2020 https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2020/06/20200621-6.htm

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2020/06/20200621-6.htm 6/10

çalışmalar da yapılab�l�r. Yarıyıl �ç� çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzer�nden ver�l�r.
(2) Akadem�k not ortalamasına katılmayan dersler eğ�t�m-öğret�m planında bel�rt�l�r. Ara sınav ve/veya

yarıyıl/yıl sonu sınavı gerekt�rmeyen eğ�t�m-öğret�m çalışmaları �lg�l� akadem�k kurulca tesp�t ed�lerek eğ�t�m-öğret�m
planında bel�rt�l�r ve bu konuda Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığına b�lg� ver�l�r. Bu durumda öğrenc�n�n harf notu
yarıyıl �ç� çalışmaları değerlend�r�lerek takd�r ed�l�r.

(3) Alt ve üst yarıyıldan alınan dersler har�ç olmak üzere b�r yarıyıl/yıl programında yer alan derslerden b�r
günde en fazla �k� ders�n ara/yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavı yapılır.

(4) Ara sınavlar, yarıyıl/yıl sonu sınavları �le bütünleme sınavları dışında bulunan sınavlar önceden tar�h
bel�rlenmeks�z�n yapılab�l�r.

(5) B�t�rme çalışması/projes�/ödev�n�n değerlend�rmes� �lg�l� bölüm tarafından bel�rlenen esaslar çerçeves�nde
yapılır ve bu dersler �ç�n bütünleme sınavı yapılmaz.

(6) Öğret�m elemanı, sınav ve puanlamaya yönel�k her türlü etk�nl�ğ�n ölçme sonuçlarını akadem�k takv�mde
bel�rt�len tar�he kadar öğrenc� b�lg� s�stem�ne g�rer. Sınav sonuçları bölüm başkanı tarafından onaylandığı anda
kes�nleş�r ve �lan ed�l�r.

(7) Öğret�m elemanı, sorumlu olduğu derslere a�t sınav evraklarını notların �lan ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren on
beş �ş günü �çer�s�nde �lg�l� b�r�me tesl�m eder. Sınavlara �l�şk�n belge ve tutanaklar, �lg�l� b�r�me tesl�m tar�h�nden
�t�baren en az �k� yıl saklanır.

(8) Sınavların uygulanması �le �lg�l� d�ğer hususlar Senato tarafından bel�rlen�r.
Ara sınav ve yarıyıl �ç� çalışmaları
MADDE 25 – (1) B�r ders �ç�n yarıyıl uygulamasında yarıyıl �ç�nde, yıl uygulamasında �se yıl �ç�nde en az b�r

ara sınav yapılır. Bununla b�rl�kte ders �ç�ndek� proje, ödev, laboratuvar, uygulama ve benzer� çalışmalar yarıyıl/yıl �ç�
çalışması yer�ne geçeb�l�r.

(2) Ara sınavların ders başarı notuna katkısı %40’tır. Ancak b�rden fazla ara sınav veya yarıyıl �ç� çalışması
yapılması durumunda b�r�nc� ara sınavın katkısı en az %20 olmak zorundadır.

(3) Yarıyıl/yıl �ç�nde yapılan ara sınav ve yarıyıl/yıl �ç� çalışmaların sayısı ve harf notuna katkısının oranı
ders�n öğret�m elemanı tarafından bel�rlenerek, yarıyılın/yılın �lk haftası �çer�s�nde öğrenc� b�lg� s�stem�ne g�r�l�r.

(4) Proje, b�t�rme çalışması ve sem�ner dersler� �le okul deney�m� ve öğretmenl�k uygulaması dersler� �ç�n ara
sınav yapılmaz. Bu çalışmaların değerlend�r�lmes� �lg�l� yönet�m kurulunun bel�rleyeceğ� esaslara göre yapılır.

Yarıyıl/yıl sonu sınavı
MADDE 26 – (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavları yarıyıl sonunda �k� haftaya yayılarak, akadem�k b�r�mler

tarafından �lan ed�len yer, tar�h ve saatlerde yapılır ve bu konuda Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığına da b�lg� ver�l�r.
(2) Yarıyıl/yıl sonu sınavına, devam zorunluluğunu yer�ne get�ren ve uygulamalı dersler�n uygulamalarından

başarılı olan öğrenc�ler g�reb�l�r. Bu şartları yer�ne get�remeyen öğrenc�ler yarıyıl/yıl sonu sınavına alınmaz. Bu
öğrenc�ye D harf notu ver�l�r.

(3) Yarıyıl/yıl sonu sınavının harf notuna katkısı %60’tır. Yarıyıl sonu sınavında 100 üzer�nden en az 50 puan
almak zorunludur. Yarıyıl/yıl sonu sınavına g�rmeyen veya bu sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenc�lere FF harf
notu ver�l�r.

Bütünleme sınavı
MADDE 27 – (1) Yarıyıl/yılsonu sınavında başarısız olan öğrenc�ler �le yarıyıl/yılsonu sınavına g�rme

şartlarını sağladıkları halde g�rmeyen öğrenc�ler başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına g�reb�l�rler.
(2) Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yılsonu sınav notu yer�ne geçer.
Tek ders sınavı
MADDE 28 – (1) Mezun�yetler�ne tek ders� kalan öğrenc�ler, söz konusu ders�n dönem�ne ve derse kayıt

yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, akadem�k takv�mde bel�rt�len zamanda, tek ders sınavına g�rerler.
(2) Öğrenc�ler�n tek ders sınavına g�reb�lmeler� �ç�n �lg�l� ders�n yarıyıl sonu sınavına g�reb�lme şartlarını

yer�ne get�rm�ş olmaları zorunludur.
(3) Tek ders sınavında başarılı olab�lmek �ç�n, 100 üzer�nden en az 60 puan almak zorunludur. Tek ders sınavı

başarı notunun bel�rlenmes�nde yarıyıl �ç� çalışmaları değerlend�rmeye katılmaz. Harfl� not s�stem�ne dönüşüm
�şlem�nde mutlak not s�stem� kullanılır. Sınavda alınan harfl� not, o ders�n �lg�l� dönemdek� başarı notu yer�ne geçer.

Mazeret sınavı
MADDE 29 – (1) Haklı ve geçerl� b�r nedenden dolayı ara sınava g�remeyen ve mazeretler� �lg�l� b�r�m�n

yönet�m kurulu tarafından kabul ed�len öğrenc�lere mazeret sınav hakkı ver�l�r. Mazeret sınavı yarıyılın/yılın son
haftasında yapılır.

(2) Öğrenc�n�n, sınav tar�h�nden �t�baren en geç beş �ş günü �ç�nde mazeret�n� göster�r belge �le bölüm
başkanlığına/müdürlüğe/dekanlığa yazılı olarak müracaat etmes� gerek�r. Bu süren�n dışında yapılan başvurular �şleme
konulmaz. Mazeret sınavına g�rmeyen öğrenc�ler �ç�n yen� b�r mazeret sınavı yapılmaz.

Notlar
MADDE 30 – (1) Öğrenc�ler�n başarı notunun hesaplanmasında, bağıl veya mutlak değerlend�rme s�stem�

kullanılır. Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu hang� değerlend�rme s�stem�n� kullanacağına, eğ�t�m-öğret�m yılı
başlamadan önce b�r�m kurulu �le karar ver�r.

(2) Bağıl değerlend�rme s�stem�ne �l�şk�n ölçme ve değerlend�rme esasları, bağıl değerlend�rme s�stem�nde
başarı notu hesaplamasına katılma şartları, kısıtları, bunların sınırları, başarı dereceler� ve �lg�l� d�ğer hususlar Senato
tarafından bel�rlen�r.

(3) Mutlak değerlend�rme s�stem�nde, sınavlar 100 puan üzer�nden değerlend�r�l�r. 100 puan üzer�nden ver�len
notun harfl� nota dönüştürülmes�nde, yarıyıl �ç�nde yapılan ara sınav, proje, sem�ner, araz� çalışmaları, kısa sınav, ödev
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ve laboratuvar g�b� çalışmaları �le yarıyıl sonu sınavının ağırlıkları d�kkate alınır.
(4) Ün�vers�ten�n harfle �lan ed�len başarı notları �le ağırlık katsayıları aşağıdak� tabloda ver�lm�şt�r:

(5) Ortalamaya katılan notlardan;
a) B�r dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından b�r�n� alan öğrenc�ler o ders� başarmış sayılırlar.
b) B�r yarıyıla a�t YANO’su en az 2,00 olan öğrenc�ler, o yarıyılda DC harf notu aldıkları derslerden de başarılı

sayılırlar. Ancak öğrenc�ler not yükseltmek amacıyla başarılı oldukları DC harf notlu dersler� tekrar edeb�l�rler.
c) B�r dersten DD, FD ve FF harf notlarından b�r�n� alan öğrenc�ler o dersten başarısız sayılırlar.
ç) B�r yarıyıla a�t YANO’su 2,00’n�n altında olan öğrenc�ler o yarıyılda DC harf notu aldıkları derslerden

başarısız sayılırlar.
d) D harf notu, derse devam ve uygulama �le �lg�l� koşulları yer�ne get�rmem�ş, devamsızlık neden�yle o ders�n

yarıyıl/yılsonu sınavına g�rme hakkı olmayan öğrenc�lere ver�l�r, öğrenc� �lg�l� dersten başarısız sayılır ve FF harf notu
�şlem� görür.

(6) Ortalamaya katılmayan notlardan;
a) G harf notu, ders dönem� dışında yapılan staj, uygulama ve benzer� çalışmalar �le kred�s�z derslerden

başarılı olan öğrenc�lere ver�l�r.
b) K harf notu, ders dönem� dışında yapılan staj, uygulama ve benzer� çalışmalar �le kred�s�z derslerden

başarısız olan öğrenc�lere ver�l�r.
c) S harf notu, b�r yarıyıldan daha uzun süren ve başarılı olarak sürdürülen b�t�rme çalışması ve proje ders� �ç�n

ver�l�r.
ç) M harf notu, Ün�vers�te dışından yatay veya d�key geç�ş yapan öğrenc�ler �le Ün�vers�teye yen� kayıt

yaptıran öğrenc�ler�n daha öncek� öğret�m programlarında herhang� b�r not kaydı olmayıp başarılı olarak
değerlend�r�len ve denkl�ğ� �lg�l� yönet�m kurulu tarafından kabul ed�len dersler �ç�n ver�l�r.

(7) B�r yarıyılın YANO’su en az 2,00 olan öğrenc�ler başarılı sayılırlar. Başarılı öğrenc�ler, başarılı sayıldıkları
yarıyılda/yılda bulunan DD, FD, FF, K, D ve bu madden�n �lg�l� fıkralarına göre başarı şartını sağlayamadıkları dersler
�le d�ğer eğ�t�m-öğret�m çalışmalarını, tekrar ver�ld�ğ� �lk yarıyılda/yılda almak zorundadırlar. Tekrarlanan derste
öncek� not ne olursa olsun, alınan en son not geçerl�d�r.

(8) Güz ve bahar yarıyılları b�rb�r� �le �l�şk�l� olmayıp, her b�r yarıyılın akadem�k not ortalaması kend�
yarıyılına etk� eder.

Not ortalaması
MADDE 31 – (1) Öğrenc�ler�n başarı durumları, her yarıyıl/yıl sonunda ders dönem� dışında yapılan staj,

uygulama ve benzer� çalışmalar har�ç d�ğer tüm dersler �ç�n hesaplanan GANO �le �zlen�r.
(2) Öğrenc�ler�n başarı durumlarına �l�şk�n hesaplamalar aşağıda bel�rt�ld�ğ� şek�lde yapılır:
a) Not ortalaması; not ortalamasına katılan her ders�n kred� değer�yle o dersten bu Yönetmel�ğ�n 30 uncu

maddes�n�n dördüncü fıkrasına göre alınan harfl� notun katsayısı çarpılarak bulunan değerler�n toplamının, bu
dersler�n toplam kred� değer�ne bölünmes�yle bulunur. Bu �şlem, b�r yarıyılda harf notu oluşan dersler �ç�n yapılırsa
YANO; öğrenc�n�n bulunduğu yarıyıla kadar harf notu oluşmuş tüm dersler �ç�n yapılırsa GANO elde ed�l�r.

b) Bu hesaplamalar sonucu ortaya çıkan değerler, v�rgülden sonra �k� haneye yuvarlanır. V�rgülden sonrak�
üçüncü hane, beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, �k�nc� haney� b�r artıracak şek�lde yuvarlanarak
hesaplanır.

c) Kayıtlı bulunulan yarıyıl/yıl sonu �t�bar�yle GANO bel�rlen�rken; öğret�m programında bel�rt�len fakat ders
kaydı yapılmamış dersler ortalama hesaplarına katılmaz.

ç) YANO ve GANO’nun hesaplanmasında yıllık okutulan dersler�n notu ders�n alındığı yılın sonundak�
yarıyıla katılır.

(3) Gerek yarıyıl/yıl, gerek ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında, AA’dan FF’ye kadar ver�len
notlar esas alınır. D harf notu da FF notu �şlem� görür.

(4) Öğrenc�n�n öğren�m� süres�nce almış olduğu bütün notlar not durum belges�nde göster�l�r.
Onur öğrenc�ler�
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MADDE 32 – (1) Önl�sans/l�sans öğren�m�n� uyarma dışında d�s�pl�n cezası almamış olmak kaydıyla
tamamlayan ve GANO’su;

a) 3,00 - 3,49 olan öğrenc�ler, onur öğrenc�s�,
b) 3,50 ve üstü olan öğrenc�ler �se yüksek onur öğrenc�s�,
olarak mezun olurlar.
(2) Onur veya yüksek onur öğrenc�s� olarak mezun olan öğrenc�n�n mezun�yet transkr�pt�nde bu b�lg� bel�rt�l�r.
Notlarda madd� hata
MADDE 33 – (1) Öğrenc�ler sınav sonuçlarına, notların �lânından �t�baren en geç beş �ş günü �ç�nde �lg�l�

dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak madd� hata �t�razında bulunab�l�r. İlg�l� öğret�m elemanı, �t�razı en geç b�r hafta
�çer�s�nde değerlend�r�r ve sonucunu �lg�l� b�r�me yazılı olarak b�ld�r�r. Konu b�r�m yönet�m kurulunda görüşülür ve
sonuç b�r�m tarafından hem öğrenc�ye, hem de Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığına b�ld�r�l�r.

(2) Öğrenc� tarafından b�r �t�raz olmaksızın öğret�m elemanı tarafından fark ed�len madd� hatanın düzeltme
�şlem� öğret�m elemanının başvurusu üzer�ne �lg�l� akadem�k b�r�m yönet�m kurulu tarafından karara bağlanarak �lg�l�
öğrenc� �le Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığına b�ld�r�l�r.

(3) Madd� hata �t�razının tetk�k ve değerlend�r�lmes�, �t�razın yapıldığı tar�hten �t�baren en geç beş �ş günü
�ç�nde sonuçlandırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Dondurma, Kayıt S�ld�rme, İl�ş�k Kesme ve Mezun�yet

Kayıt dondurma
MADDE 34 – (1) Mazeret� neden�yle öğren�m�ne devam edemeyecek durumda olan öğrenc�ler�n, �lg�l�

akadem�k b�r�me başvurmaları hal�nde, �lg�l� yönet�m kurulu kararıyla kayıtları dondurulab�l�r. Kayıt dondurma b�r
yarıyıldan az dört yarıyıldan/�k� yıldan çok olamaz. Sağlık neden�yle yapılacak kayıt dondurma �şlemler� bu süreler�n
dışındadır. Öğrenc�, kayıt dondurduğu yarıyılda öğren�m�ne devam edemez ve sınavlara g�remez. Kayıt donduran
öğrenc�n�n azam� öğren�m süres� kayıt dondurma süres� kadar uzatılır.

(2) Ağır hastalık, kaza, doğal afetler g�b� belgelend�r�leb�len olağanüstü durumlar dışında öğren�me ara verme
�zn� başvurusu yarıyılın/yılın �lk haftası �ç�nde yapılır.

(3) Haklı ve geçerl� mazeretler şunlardır:
a) Öğrenc�n�n, sağlık raporu �le belgelenm�ş sağlıkla �lg�l� mazeretler�n�n olması,
b) Mahall�n en büyük mülk� am�r�nce ver�lecek b�r belge �le belgelenm�ş olması koşuluyla, tab�� afetler

neden�yle öğrenc�n�n öğren�m�ne ara vermek zorunda kalmış olması,
c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ağır hastalığı hal�nde bakacak başka k�msen�n bulunmaması

neden�yle, öğrenc�n�n öğren�m�ne ara vermek zorunda olduğunu belgelend�rmes�,
ç) Öğrenc�n�n ekonom�k nedenlerle öğren�m�ne devam edemeyeceğ�n� belgelend�rmes�,
d) Öğrenc�n�n tec�l hakkını kaybetmes� veya tec�l�n�n kaldırılması suret�yle askere alınması,
e) Öğrenc�n�n tutukluluk hal�,
f) Genel hükümlere göre kes�nleşm�ş b�r mahkûm�yet hal� veya 18/8/2012 tar�hl� ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ�ne göre yükseköğret�m kurumundan
sürel� uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındak� haller�n bulunması,

g) İlg�l� yönet�m kurulunun haklı ve geçerl� kabul edeceğ� d�ğer nedenler�n ortaya çıkması.
(4) Mazeret� kayıt dondurma süres�n�n b�t�m�nden önce sona eren öğrenc�ler, d�lekçeyle başvurdukları takd�rde

b�r sonrak� yarıyıldan/yıldan �t�baren eğ�t�mler�ne b�r�m yönet�m kurulu kararıyla devam edeb�l�rler.
(5) Kayıt dondurularak geç�r�len süre azam� öğren�m süres�nden sayılmaz.
Kayıt s�ld�rme
MADDE 35 – (1) Ün�vers�teden kend� �steğ�yle ayrılmak �steyen öğrenc�n�n, kayıtlı olduğu b�r�me b�zzat veya

noterden tasd�kl� vekâletname �le b�rl�kte vek�ller�n�n başvurmaları hal�nde kayıt s�lme �şlem� yapılır. Kaydı s�l�nen
öğrenc�ye ödem�ş oldukları harç ve ücretler �ade ed�lmez. Bu yolla ayrılan öğrenc�n�n yen�den kaydı yapılmaz.

(2) Ün�vers�teden ayrılanlara yazılı �stekler� hal�nde, öğren�m durumunu göster�r b�r belge ver�l�r.
(3) Kaydını s�ld�ren öğrenc�ler�n d�plomalarını ve dosyalarındak� kend�ler�ne a�t belgeler� alab�lmeler� �ç�n

Ün�vers�te tarafından bel�rlenen �l�ş�k kesme �şlemler�n� yapmaları şarttır.
İl�ş�k kesme
MADDE 36 – (1) İlg�l� b�r�m yönet�m kurulu kararı �le öğrenc�n�n aşağıdak� hallerde Ün�vers�te �le �l�ş�ğ�

kes�l�r:
a) Hakkında açılan d�s�pl�n soruşturması sonunda yükseköğret�m kurumundan çıkarma cezası almış olması.
b) Kontenjan sınırlaması olmayan açık öğret�m programları har�ç aynı anda �k� önl�sans ya da �k� l�sans

programına kayıtlı öğrenc� olduğunun bel�rlenmes�.
c) Kes�n kayıt �şlem�n�n usulüne uygun yapılmadığının veya kes�n kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması

neden�yle kayıt �şlem�n�n �ptal ed�lmes�.
Mezun�yet ve d�ploma
MADDE 37 – (1) Öğrenc�n�n mezun�yete hak kazanab�lmes� �ç�n;
a) Kayıtlı olduğu d�ploma programının öngördüğü dersler�, uygulamaları, stajları ve benzer� çalışmaları bu

Yönetmel�k hükümler�ne göre başarıyla tamamlaması,
b) İk� yıllık önl�sans programları 120, dört yıllık l�sans programları �ç�n 240, beş yıllık l�sans programları �ç�n

300 ve altı yıllık l�sans programları �ç�n �se 360 AKTS kred�y� başarıyla tamamlaması,
c) Genel akadem�k başarı not ortalamasının en az 2,00 olması,
gerek�r.
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(2) B�r�nc� fıkradak� mezun�yet şartlarını sağlayan öğrenc�lere D�ploma, D�ploma Ek�, Geç�c� Mezun�yet
Belges� ve D�ğer Belgeler�n Düzenlenmes�ne İl�şk�n Yönerge hükümler�ne göre geç�c� mezun�yet belges�, d�ploma ve
d�ploma ek� düzenlen�r.

(3) L�sans öğren�mler�n� tamamlayamayanların önl�sans d�ploması almaları veya meslek yüksekokullarına
�nt�bakları, 18/3/1989 tar�hl� ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan L�sans Öğren�mler�n� Tamamlamayan veya
Tamamlayamayanların Ön L�sans D�ploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İnt�bakları Hakkında
Yönetmel�k hükümler�ne göre yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yükseköğret�m kurumları arasında öğrenc� değ�ş�m�
MADDE 38 – (1) Öğrenc�ler, Ün�vers�te �le yurt dışındak� veya yurt �ç�ndek� d�ğer yükseköğret�m kurumları

arasında yapılmış Erasmus, Farab�, Mevlana ve benzer� anlaşmalara uygun olarak, �lg�l� d�ğer yükseköğret�m
kurumlarında b�r veya �k� yarıyıl öğren�m göreb�l�rler. Öğrenc�ler, normal öğren�m süreler�n�n �lk �k� yarıyılında
değ�ş�m programlarına katılamaz. Tıp Fakültes� ve D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes� öğrenc�ler�, buna ek olarak son �k�
yarıyılda da değ�ş�m programlarına katılamazlar.

(2) Öğrenc�ler�n söz konusu yükseköğret�m kurumlarında devam edecekler� ders, uygulama, staj ve benzer�
faal�yetler�n, öğrenc�n�n kend� öğret�m programındak� ders, uygulama, staj ve benzer� faal�yetlere eşdeğerl�ğ�,
danışmanın ve �lg�l� bölüm başkanlığının/program danışmanının öner�s�yle b�r�m yönet�m kurulu kararıyla önceden
bel�rlen�r.

(3) Öğrenc�ler, d�ğer yükseköğret�m kurumunda geç�rd�ğ� yarıyıllarda akadem�k takv�me uygun olarak, kend�
kurumuna a�t öğren�m harcını ödemek ve kayıt yen�lemek zorundadır.

(4) 30 uncu madde d�kkate alınarak, �lg�l� akadem�k b�r�m yönet�m kurulu kararı �le öğrenc�n�n başarılı
ve/veya başarısız olduğu derslere a�t notların dönüşümü gerçekleşt�r�l�r; bu notlar kend� öğret�m programındak�
eşdeğer derslere a�t olarak not döküm belges�nde göster�l�r.

(5) Öğrenc�, anlaşmalı d�ğer yükseköğret�m kurumunda alıp başarısız olduğu derslere karşılık olan, kend�
öğret�m programındak� eşdeğer derslerden de başarısız olmuş sayılır.

(6) Değ�ş�m programları kapsamında yurt �ç� veya yurt dışı yükseköğret�m kurumlarında geç�r�len yarıyıl veya
yıllar, programın azam� öğren�m süres�ne dâh�ld�r.

(7) Aynı mübadele kapsamında, mübad�l ün�vers�teden gelen öğrenc�lere de Ün�vers�tede okudukları süre
�çer�s�nde bu Yönetmel�k hükümler� uygulanır ve aldıkları dersler �ç�n kend�ler�ne transkr�pt ver�l�r.

Özel öğrenc�
MADDE 39 – (1) Ün�vers�ten�n kayıtlı öğrenc�ler�, d�ğer yükseköğret�m kurumlarında özel öğrenc� olarak

öğren�m göreb�lecekler� g�b� d�ğer yükseköğret�m kurumlarının kayıtlı öğrenc�ler� de Ün�vers�tede özel öğrenc� olarak
öğren�m göreb�l�rler.

(2) Ün�vers�tede özel öğrenc� olarak öğren�m görmek �steyen öğrenc�ler; ek�nde kayıtlı oldukları
yükseköğret�m kurumunun özel öğrenc� olarak Ün�vers�tede öğren�m görmeler�n� kabul ett�ğ�ne da�r yazısı, not
ç�zelges� (transkr�pt), özel öğrenc�l�kler� sırasında almak �sted�kler� dersler�n l�stes� olan b�r d�lekçe �le özel öğrenc�
olarak okumak �sted�kler� fakülteye/yüksekokula/meslek yüksekokuluna müracaat etmel�d�rler. Bu şek�lde müracaat
eden öğrenc�ler�n özel öğrenc� olarak kabul ed�l�p ed�lmeyecekler�ne �lg�l� bölüm başkanlığı �le b�r�m yönet�m
kurulunun görüşler� de değerlend�rmeye alınmak suret�yle Ün�vers�te Yönet�m Kurulu tarafından karar ver�l�r.

(3) Yarıyıl/yıl dersler�n�n başlamasından öncek� son �ş günü mesa� saat� b�t�m�ne kadar yapılan özel öğrenc�l�k
müracaatları �lg�l� yarıyıl/yıl �ç�n, daha sonra yapılmış olan müracaatlar �se b�r sonrak� yarıyıl/yıl �ç�n değerlend�rmeye
alınır.

(4) D�ğer yükseköğret�m kurumlarında özel öğrenc� olarak öğren�m görmek �steyen Ün�vers�te öğrenc�ler�,
ek�nde d�ğer yükseköğret�m kurumundan almak �sted�kler� dersler ve �çer�kler� �le not ç�zelges� (transkr�pt), mazeret
belges� olan b�r d�lekçe �le kayıtlı oldukları bölüm başkanlığına müracaat etmeler� hal�nde öğrenc�n�n özel öğrenc�
olarak başka b�r yükseköğret�m kurumunda öğren�m görüp göremeyeceğ�ne �lg�l� bölüm başkanlığı �le b�r�m yönet�m
kurulunun görüşler� de değerlend�rmeye alınmak suret�yle Ün�vers�te Yönet�m Kurulu tarafından karar ver�l�r. Özel
öğrenc� başvurusunun, özel öğrenc� olarak öğren�m görmek �sted�ğ� d�ğer yükseköğret�m kurumu tarafından da
onaylanması gerek�r. Özel öğrenc� olarak öğren�m gören öğrenc�ler not yükseltmek amacıyla ders alamazlar.

(5) Özel öğrenc�l�k süres� sona eren öğrenc�, özel öğrenc� olduğu kurumdan aldığı not ç�zelges�n�, �nt�bak
�şlemler�n�n yapılab�lmes� �ç�n en geç tak�p eden yarıyılın, yarıyıl sonu sınavları başlangıcına kadar b�r�m�ne tesl�m
eder.

(6) Özel öğrenc�ler�n b�r yarıyılda alab�lecekler� dersler�n saatler� toplamı, bu Yönetmel�kte bel�rlenen b�r
yarıyılda alınab�lecek maks�mum saat sınırını aşamaz.

(7) Özel öğrenc�l�kte geçen süre, öğren�m süres�nden sayılır.
(8) Özel öğrenc� olarak ders alan öğrenc�ler, bu şek�lde ders aldığı ün�vers�ten�n d�plomaya veya statüye

yönel�k öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz.
(9) Özel öğrenc�, katkı payını kayıtlı olduğu ün�vers�teye öder.
Yabancı d�l hazırlık sınıfı
MADDE 40 – (1) Ün�vers�te bünyes�nde �lg�l� kurulların tekl�f�, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı �le

yabancı d�l hazırlık sınıfı açılab�l�r.
(2) Yabancı d�l hazırlık sınıfının eğ�t�m-öğret�m ve sınavları YÖK ve Senato kararlarına göre gerçekleşt�r�l�r.
Tebl�gat ve adres b�ld�rme
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MADDE 41 – (1) Öğrenc�ye her türlü b�ld�r�m, Ün�vers�ten�n öğrenc� b�lg� s�stem�nde kayıtlı posta ve/veya e-
posta adres�ne yapılır. Adres�n güncellenmes�nden ve adres değ�ş�kl�kler�n�n b�ld�r�lmes�nden öğrenc� sorumludur.

(2) Öğrenc�ler�n genel�n� �lg�lend�ren düzenlemeler, Ün�vers�ten�n/b�r�m�n resm� �nternet s�tes�nde yayımlanır.
Öğrenc� bu duyuruları tak�p etmekle yükümlüdür.

D�s�pl�n
MADDE 42 – (1) Öğrenc� d�s�pl�n �şlemler�, Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ�

hükümler�ne göre yürütülür. Herhang� b�r sebeple geç�c� uzaklaştırma cezası alan öğrenc�ler bu süre �ç�nde eğ�t�m-
öğret�me, sosyal faal�yetlere katılamazlar ve Ün�vers�ten�n tes�sler�ne g�remezler.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le YÖK,

Senato ve b�r�mler�n �lg�l� kurullarının kararları uygulanır.
(2) Mücb�r sebep olarak kabul ed�leb�lecek deprem, salgın, savaş, seferberl�k, terör ve benzer� olağandışı

durumlarda ve bu durumların etk�s�n�n devam ett�ğ� süreçlerde; eğ�t�m ve öğret�m�n devamının sağlanab�lmes� ve
öğrenc� mağdur�yetler�n�n önleneb�lmes� amacıyla, eğ�t�m öğret�me �l�şk�n esas ve sürelerde değ�ş�kl�k yapmaya, yen�
kararlar almaya Senato yetk�l�d�r.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 44 – (1) 28/6/2017 tar�hl� ve 30108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tayy�p Erdoğan

Ün�vers�tes� Ön L�sans ve L�sans Eğ�t�m-Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Kanunun geç�c� 67 nc� maddes�n�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte

Ün�vers�teye kayıtlı olan öğrenc�ler bakımından azam� öğren�m süreler�n�n hesaplanmasında 2014-2015 eğ�t�m-
öğret�m yılı güz yarıyılı esas alınır.

(2) Bu Yönetmel�ğ�n 22 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (b) bend� hükümler� 2017 yılı önces� kayıtlı
öğrenc�lere uygulanmaz.

(3) Bu Yönetmel�ğ�n 28 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası �le 30 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrasında yapılan
değ�ş�kl�kler 2020-2021 akadem�k yılında yürürlüğe g�rer.

Yürürlük
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Recep Tayy�p Erdoğan Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


