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6 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29910

YÖNETMELİK

Munzur Ün�vers�tes�nden:
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİMÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE  1  –  (1)  Bu  Yönetmel�ğ�n  amacı;  Munzur  Ün�vers�tes�ne  bağlı  fakülte,  yüksekokul  ve  meslek

yüksekokullarında  yürütülen  ön  l�sans  ve  l�sans  kayıt,  eğ�t�möğret�m,  sınavlar  ve mezun�yete  �l�şk�n  usul  ve  esasları
düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Munzur Ün�vers�tes�ne bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında

kayıt, eğ�t�möğret�m, sınavlar ve mezun�yete �l�şk�n hükümler� kapsar.
Dayanak
MADDE 3 –  (1)  Bu Yönetmel�k;  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�n�,
b) B�r�m: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,
c) Bölüm: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun bölümler�n�,
ç) Bölüm başkanı: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu bölümler�n�n başkanlarını,
d) Dekan: Fakülte Dekanını,
e) GNO: Genel not ortalamasını,
f) Kurul: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurullarını,
g) Müdür: Yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürünü,
ğ) Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığı: Munzur Ün�vers�tes� Öğrenc� İşler� Da�res� Başkanlığını,
h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�n�,
ı) Program: Meslek yüksekokulu programını,
�) Rektör: Munzur Ün�vers�tes� Rektörünü,
j) Senato: Munzur Ün�vers�tes� Senatosunu,
k) Ün�vers�te: Munzur Ün�vers�tes�n�,
l) Yönet�m Kurulu: Ün�vers�te, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönet�m kurullarını,
m) YÖK: Yükseköğret�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemler�, Geç�şler, Ç�ft Anadal ve Yan Dal Programı,

Öğrenc� Değ�ş�m� ve Özel Öğrenc�, Muaf�yet
Kayıt �şlemler�
MADDE 5 – (1) Ün�vers�teye kayıt yaptırmaya �l�şk�n esaslar şunlardır:
a)  ÖSYM’ce  yapılan  yerleşt�rme  sonucunda,  o  öğret�m  yılında  Ün�vers�ten�n  fakülte,  yüksekokul  ve  meslek

yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış veya özel yetenek sınavı �le öğrenc� alınacak bölüm ve programlarda, o öğret�m
yılı �ç�n yapılan özel yetenek sınavında başarılı olmak gerek�r.

b)  Ün�vers�teye  kayıt  hakkı  kazanan  adayların  kayıt  �şlemler�,  ÖSYM  tarafından  bel�rlenen  tar�hlerde,  Senato
tarafından  bel�rlenen  esaslara  göre,  şahsen  başvuru  yoluyla  veya  elektron�k  ortamda  yapılır.  Posta  �le  başvuru  kabul
ed�lmez. Adaylar,  noter  aracılığıyla  bel�rled�kler�  vek�ller�  aracılığı  �le  de  kayıt  yaptırab�l�r.  İstenen  belgeler�n  aslı  veya
Ün�vers�te tarafından onaylı örnekler� kabul ed�l�r. Süres� �ç�nde kaydını yaptırmayan aday, hakkını kaybeder.

c) Yabancı uyruklu öğrenc�ler�n kayıtları, �lg�l� mevzuat hükümler� �le Senato tarafından bel�rlenen esaslara göre
yapılır.

ç) Zorunlu yabancı d�l hazırlık programı olan b�r�mlere kayıt olan öğrenc�ler, Ün�vers�te tarafından düzenlenen ve
önceden  tar�h�  �lan  ed�len  yeterl�k/sev�ye  tesp�t  sınavına  alınırlar.  Bu  sınavda  başarılı  olanlar  �le  Senato  tarafından
eşdeğerl�ğ�  kabul  ed�len  ulusal  ve  uluslararası  sınavlarda  bel�rlenen  düzeyde  başarılı  olduklarını  belgeleyenler,  �lg�l�
bölümün/programın öğrenc�s� olurlar ve öğren�mler�ne başlarlar.

d)  Kayıt  �ç�n  sahte  veya  tahr�f  ed�lm�ş  belge  kullanan  veya  Ün�vers�teye  g�rerken  ÖSYM  tarafından  yapılan
sınavda sahtec�l�k yaptığı bel�rlenen k�ş�n�n kaydı, kayıt tar�h� �t�barıyla �ptal ed�l�r ve hakkında kanun� �şlemler başlatılır.
Bu k�ş� Ün�vers�teden ayrılmışsa  kend�s�ne  ver�len  d�ploma  dâh�l  tüm  belgeler  �ptal  ed�l�r.  Bu  k�ş�n�n yatırmış  olduğu
öğrenc� katkı payı ve/veya öğren�m ücretler� ger� ödenmez. Kayıt �ç�n sunulan belgelerde eks�kl�k veya tahr�fat olduğunun
bel�rlenmes� veya öğrenc�n�n başka b�r eşdeğer örgün yükseköğret�m programına (aynı anda �k� ön l�sans ya da �k� l�sans
programına) kayıtlı olması hâller�nde, kes�n kayıt yapılmış olsa b�le kayıt �ptal ed�l�r.

K�ml�k kartı
MADDE 6 – (1) Ün�vers�teye kes�n kayıt yaptıran öğrenc�ye, üzer�nde geçerl�l�k süres� bel�rt�lm�ş, fotoğraflı b�r

k�ml�k kartı ver�l�r. Ün�vers�teden ayrılan, çıkarılan, kaydı s�l�nen veya mezun olan öğrenc�ler k�ml�k kartlarını �ade etmek
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zorundadır.
(2) K�ml�k kartını kaybeden öğrenc�n�n ulusal veya yerel  b�r  gazetedek�  kayıp  �lanını  �braz  etmes�  veya k�ml�k

kartının kullanılamayacak kadar yıpranması durumunda esk� k�ml�k kartını  �ade etmes� koşuluyla, Öğrenc�  İşler� Da�re
Başkanlığına yazılı olarak başvurması hal�nde yen� k�ml�k kartı ver�l�r. Kayıp veya yen�leme durumunda kart bedel�n�n
Ün�vers�te tarafından bel�rlenen esaslar çerçeves�nde öğrenc� tarafından ödenmes� gerek�r.

Danışmanlık
MADDE  7  –  (1)  Kaydını  yaptıran  her  öğrenc�  �ç�n  �lg�l�  bölüm  başkanlığınca  öğret�m  üyeler�  arasından  b�r

akadem�k danışman atanır. Yeterl� öğret�m üyes� bulunmayan bölümlerde, d�ğer öğret�m elemanları da danışman olarak
atanab�l�r. Danışman; öğren�m� süres� boyunca öğrenc�y� �zler, eğ�t�möğret�m �le �lg�l�  �şlemler ve Ün�vers�te yaşamı �le
�lg�l� sorunlarının çözümünde yardımcı olur. Danışmanların görevler� �le �lg�l� konular Senato tarafından düzenlen�r.

Yatay geç�ş, ç�ft anadal ve yan dal programı
MADDE 8 – (1) Yatay geç�ş, ç�ft anadal ve yan dal programı �le �lg�l� �şlemler 24/4/2010 tar�hl� ve 27561 sayılı

Resmî  Gazete’de  yayımlanan,  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�ne
göre yapılır. Yatay geç�ş, ç�ft anadal ve yan dal programı �le �lg�l� esaslar Senato tarafından bel�rlen�r.

D�key geç�şler
MADDE  9  –  (1)  D�key  geç�şler;  19/2/2002  tar�hl�  ve  24676  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan,  Meslek

Yüksekokulları  ve  Açık  öğret�m  Ön  L�sans  Programları  Mezunlarının  L�sans  Öğren�m�ne  Devamları  Hakkında
Yönetmel�k hükümler� ve YÖK kararlarına göre yapılır. D�key geç�ş �le �lg�l� esaslar, Senato tarafından bel�rlen�r.

Öğrenc� değ�ş�m� ve özel öğrenc�
MADDE  10  –  (1)  Öğrenc�  değ�ş�m�  ve  özel  öğrenc�l�k,  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, 18/2/2009 tar�hl� ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumları Arasında
Öğrenc� ve Öğret�m Üyes� Değ�ş�m Programına İl�şk�n Yönetmel�k, 23/8/2011 tar�hl� ve 28034 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Mevlana Değ�ş�m Programına İl�şk�n Yönetmel�k hükümler� uyarınca Senato tarafından bel�rlenen esaslar �le
düzenlen�r.

Meslek yüksekokullarına �nt�bak
MADDE 11 – (1) L�sans öğren�m�ne devam ederken kaydı s�l�nen öğrenc�lerden meslek yüksekokullarının �lg�l�

programlarına kaydolmak �steyenler�n başvuruları, 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� esas alınarak yapılır.

Kayıt yen�leme
MADDE  12  –  (1)  Öğrenc�;  her  yarıyıl  başında  akadem�k  takv�mde  bel�rlenen  süre  �çer�s�nde,  Bakanlar

Kurulunca  bel�rlenen  öğren�m  katkı  payını/öğren�m  ücret�n�  yatırıp,  dersler�  seçmek  suret�yle  kaydını  yen�lemek
zorundadır. Öğrenc�ler ders kayıtlarını, Senatonun tesp�t ett�ğ� esaslar ve Rektörlük  tarafından bel�rlenen usullere göre,
öğrenc� b�lg�  s�stem�  üzer�nden  elektron�k  ortamda  yen�lerler. Kayıt  yen�leme  �şlemler�nden  öğrenc�  sorumludur. Kayıt
yen�leme �şlem� danışmanın onayı �le tamamlanmış olur.

(2)  Akadem�k  takv�mde  bel�rt�len  süre  �ç�nde  kaydını  yen�lemeyen  öğrenc�ler,  yarıyılın  başlangıcından  �k�nc�
haftanın sonuna kadar geçen süre �ç�nde mazeretler�n� b�r d�lekçe ek�nde kayıtlı oldukları b�r�mlere ver�rler. Mazeretler�n�n
kabulü ve kayıtlarının yen�len�p yen�lenmemes�ne �lg�l� b�r�m yönet�m kurulu karar ver�r. Süres� �ç�nde katkı payı ya da
öğren�m  ücret�n�  ödemeyen  veya  mazeretler�  yönet�m  kurulunca  kabul  ed�lmeyen  öğrenc�ler,  o  yarıyıl  �ç�n  kayıt
yen�leyemezler. Kaydın yen�lenmed�ğ� yarıyılda öğrenc�ler derslere devam edemez, sınavlara g�remez ve d�ğer öğrenc�l�k
haklarından yararlanamazlar. Öğrenc�n�n kayıt yaptırmamış olduğu yarıyıllar, öğren�m süres�nden sayılır.

Muaf�yet
MADDE  13  –  (1)  Ün�vers�teye  kaydını  yaptıran  öğrenc�ler,  daha  önce  kayıtlı  bulundukları  yükseköğret�m

kurumunda başarmış oldukları dersler  �ç�n, Ün�vers�teye kes�n kayıt yaptırdıkları  eğ�t�möğret�m yılının başlamasından
�t�baren  en  geç  on  beş  gün  �ç�nde  b�r  defaya mahsus muaf�yet  taleb�nde  bulunab�l�rler.  Bu  süre  dışındak�  başvurular
d�kkate alınmaz.

(2) Yen� kayıt  olduğu b�r�m�n  �nt�bak kom�syonu, b�r hafta  �ç�nde muaf�yet  taleb�nde bulunan öğrenc�n�n daha
önce  almış  olduğu  dersler�  �çer�k,  kred�/saat  uyumluluğu  ve  başarı  notu  bakımından  değerlend�rerek  �nt�bak  formu
hazırlar. Öğrenc�n�n �nt�bakı, �lg�l� b�r�m yönet�m kurulu tarafından karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğ�t�mÖğret�me İl�şk�n Esaslar

Eğ�t�möğret�m türü ve yılı
MADDE 14 –  (1) Ün�vers�teye  bağlı  b�r�mlerde  b�r�nc�  ve  �k�nc�  öğret�m  olmak  üzere  örgün  öğret�m  yapılır.

Ayrıca, �lg�l� b�r�m kurulunun gerekçel� öner�s�, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı �le uzaktan öğret�m ve açık öğret�m
de yapılab�l�r.

(2)  Güz  ve  bahar  yarıyılları  dışında  Senato  kararı  �le  yaz  okulu  açılab�l�r.  Yaz  okulu  �le  �lg�l�  esaslar  Senato
tarafından bel�rlen�r.

(3) Senato  tarafından uygun görülmes� hâl�nde, b�r�nc� ve  �k�nc� öğret�m programlarındak� bazı dersler,  sadece
uzaktan eğ�t�m yoluyla da ver�leb�l�r. Dersler�n en fazla %30’u uzaktan öğret�m yoluyla ver�leb�l�r.

(4)  B�r  eğ�t�möğret�m  yılı,  yarıyıl  sonu  sınavları  har�ç  her  b�r�  en  az  on  dört  hafta  olan  güz  ve  bahar
yarıyıllarından oluşur. Gerekl�  hâllerde  bu  süre  Senato  tarafından  uzatılab�l�r. Akadem�k  takv�mde  bel�rt�len  resmî  tat�l
günler�nde eğ�t�möğret�m ve sınav yapılmaz. Gerekl� görüldüğü takd�rde dersler ve bunların sınavları �le alan çalışmaları
ve uygulamalar, �lg�l� b�r�m�n yönet�m kurulu kararı �le cumartes�, pazar günler� ve mesa� saatler� dışında da yapılab�l�r.
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(5) Akadem�k  takv�m,  �lg�l�  eğ�t�möğret�m  yılı  başlamadan  öncek� Mayıs  ayı  sonuna  kadar  Senato  tarafından
karara bağlanarak �lan ed�l�r.

Eğ�t�möğret�m süres�
MADDE 15 – (1) Ün�vers�teye bağlı ön l�sans programlarında normal eğ�t�möğret�m süres� �k�, azam� eğ�t�m

öğret�m süres� dört yıldır. Bu programları başarı �le tamamlayan öğrenc�lere ön l�sans d�ploması ver�l�r.
(2) Bu Yönetmel�k kapsamındak� l�sans programlarında normal eğ�t�möğret�m süres� dört, azam� eğ�t�möğret�m

süres� yed� yıldır. Bu programları başarı �le tamamlayan öğrenc�lere l�sans d�ploması ver�l�r.
(3) Yabancı d�l hazırlık/b�l�msel hazırlık sınıfı bulunan programlardak� b�r yıllık hazırlık eğ�t�m�, b�r�nc� ve �k�nc�

fıkralarda bel�rt�len süreler�n dışındadır.
Yabancı d�lle eğ�t�m ve hazırlık sınıfı
MADDE 16 – (1) Ön l�sans ve l�sans programlarında dersler �lg�l� kurulun öner�s�, Senatonun kararı ve YÖK

onayı alınarak, 23/3/2016 tar�hl� ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumlarında Yabancı D�l
Öğret�m�  ve  Yabancı  D�lle  Öğret�m  Yapılmasında  Uyulacak  Esaslara  İl�şk�n  Yönetmel�k  hükümler�  çerçeves�nde  b�r
yabancı d�lle ver�leb�l�r.

(2)  Zorunlu  veya  �steğe  bağlı  hazırlık  sınıfı  eğ�t�m�  �le  �lg�l�  esaslar,  5/1/2010  tar�hl�  ve  27453  sayılı  Tuncel�
Ün�vers�tes� İsteğe Bağlı Yabancı D�l Hazırlık Sınıfı Eğ�t�mÖğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ�ne göre bel�rlen�r.

Eğ�t�möğret�m�n kapsamı
MADDE 17 – (1) Eğ�t�möğret�m, ders geçme esasına dayalıdır ve kred�l� s�steme göre yürütülür.
(2) L�sans/ön l�sans programlarındak� dersler, zorunlu ve seçmel� olmak üzere �k� gruba ayrılır. Zorunlu dersler,

programda  tanımlanmış  ve  alınması  gereken  derslerd�r.  Seçmel�  dersler  �se  sayısı,  türü  ve  ders  grupları  programda
tanımlanan ve seç�m� öğrenc�ler tarafından yapılan derslerd�r.

(3)  Eğ�t�möğret�m  planı;  teor�k  dersler,  uygulamalar,  proje,  stüdyo,  laboratuvar  ve  atölye  çalışmaları,  prat�k
çalışmalar,  stajlar,  esk�zler,  araz�  uygulamaları,  sem�nerler,  kl�n�k  çalışması,  ödev,  sunum,  sınava  hazırlık,  sınav,  �şyer�
eğ�t�m�, b�t�rme çalışması ve benzer� çalışmalardan oluşur.

(4) B�r ders�n ulusal kred� değer�, o ders�n haftalık  teor�k ders saatler�n�n  tamamı  �le uygulama,  laboratuvar  ve
atölye etk�nl�kler�n�n haftalık saatler�n�n yarısından oluşur.

(5) Kred�s�z dersler�n haftalık teor�k ve uygulamalı saatler� bel�rlen�r, ancak bu derslere kred� değer� ver�lmez.
(6) Ders�n AKTS  kred�s�,  yükseköğret�m  yeterl�l�kler  çerçeves�ne  göre  öğrenc�n�n  kazanacağı  b�lg�,  becer�  ve

yetk�nl�klere o ders�n katkısını �fade eden 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 bel�rlen�r. Her b�r
eğ�t�möğret�m yılı  �ç�n AKTS kred�s�  asgar�  altmıştır. D�ploma  �ç�n gerekl� olan asgar� ders kred�s�  toplamı; ön  l�sans
programları �ç�n 120, l�sans programları �ç�n 240 AKTS kred�s�d�r.

(7) Dersler�n  adı,  kodu,  �çer�ğ�,  haftalık  teor�k  ve  uygulama  saatler�,  kred�  değer�,  kategor�s�,  ön  koşulları,  eş
koşulları,  ara  sınav  ve  yarıyıl  sonu  sınavları  ve  benzer�  özell�kler�  �le  bu  özell�klerde  yapılacak  değ�ş�kl�kler
bölümün/programın öner�s� üzer�ne �lg�l� kurulların kararı ve Senatonun onayı �le bel�rlen�r.

(8) B�r ders�n alınab�lmes� �ç�n ön koşul ve eş koşul dersler� bel�rleneb�l�r. B�r dersten önce alınması zorunlu olan
ve başarı  notu  en  az DD veya B olması  gereken derse,  o  ders�n  ön koşul  ders�  den�r. B�r  dersle  eş  zamanlı  alınması
gereken derse, o ders�n eş koşul ders� den�r.

(9) Öğrenc�, öğret�m programında yer alan tüm zorunlu dersler �le öngörülen kred�dek� seçmel� dersler� almak ve
başarmakla yükümlüdür.

Ders açma ve dersler�n şubelere ayrılması
MADDE 18 – (1) Zorunlu dersler�n açılması �ç�n öğrenc� sayısı d�kkate alınmaz.
(2)  Seçmel�  dersler  en  az  15  öğrenc�  �le  açılab�l�r.  Ders�n,  kaydolan  öğrenc�  sayısının  yeters�zl�ğ�  veya  başka

nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönem�n� �zleyen hafta �ç�nde kaydı �ptal ed�len öğrenc�ler�n açık
bulunan seç�ml�k derslere kaydı, öğrenc�n�n �steğ� göz önüne alınarak öğrenc� danışmanı tarafından yapılır.

(3) Zorunlu derslerde �lg�l� kurul kararı �le b�rden fazla şube oluşturulab�l�r. Dersler�n şubelere ayrılmasına �l�şk�n
esaslar Senato tarafından bel�rlen�r.

Derse alma
MADDE 19 – (1) Ön l�sans/l�sans programlarındak� dersler zorunlu ve seçmel� derslerden oluşur. Öğrenc�n�n

b�r yarıyılda programına alab�leceğ� dersler�n toplamı /ders yükü 40 saat/haftadan fazla olamaz.
(2) Hazırlık sınıfları har�ç olmak üzere; l�sans öğren�m�nde dördüncü yarıyıl  (�k�nc� yıl), ön  l�sans öğren�m�nde

�se  �k�nc�  yarıyıl  (b�r�nc�  yıl)  sonunda  Genel  Not  Ortalaması  1,80’�n  altında  kalan  öğrenc�ler  başarısız  sayılır.  Bu
öğrenc�ler üst yarıyıldan ders alamazlar.

(3) Öğrenc�n�n bulunduğu sınıfın alt yarıyıllarından ders� varsa, üst sınıftan ders alamaz. Alt yarıyıllardan ders�
olmayan öğrenc�lerden Genel Not Ortalaması en az 3,00 olan öğrenc�ler, üst sınıftan en fazla üç ders alab�l�rler.

(4) Son yarıyılda alab�leceğ� en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve bölüm veya programdan mezun olab�lmes�
�ç�n ders yükünü aşacak durumda sadece b�r ders� kalan öğrenc�ler bu tek derse de yazılmak koşuluyla ders yükünü b�r
ders artırab�l�rler.

(5)  Öğrenc�,  ders  seçme  �şlem�nde,  öncek�  yarıyıllarda  devamsız  ve  başarısız  olduğu  dersler  �le  h�ç  almadığı
dersler� öncel�kl� olarak almak zorundadır. Bu dersler farklı dönemlerden �se en alttak� dönem dersler�nden başlamak şartı
�le dersler� alır.

(6) Seçmel� b�r ders� tekrarlama durumunda olan öğrenc�, daha sonrak� yarıyıllarda �lg�l� ders açılmadığı takd�rde
bölüm kurulunun öner�s� �le eşdeğer başka b�r seçmel� ders alab�l�r.

(7) Öğrenc�n�n kaydolduğu dersler�n haftalık saatler�n�n kısmen de olsa çakışmaması gerek�r.
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(8) B�r�nc� öğret�m öğrenc�ler� �k�nc� öğret�mden, �k�nc� öğret�m öğrenc�ler� de b�r�nc� öğret�mden ders alamazlar.
Bu fıkra hükümler�, ç�ft anadal ve yan dal öğrenc�ler�ne uygulanmaz.

(9) Ders kaydının son şekl�, danışman öğret�m elemanı tarafından akadem�k takv�mde bel�rlenen süre �çer�s�nde
onaylanır.

(10)  İk�nc�,  üçüncü,  dördüncü,  beş�nc�,  altıncı,  yed�nc�,  sek�z�nc�  ve  dokuzuncu  fıkraların  uygulanmasından
danışman öğret�m elemanı sorumludur.

Derse devam ve yoklamalar
MADDE  20  –  (1)  Öğrenc�,  �lk  kez  aldığı  veya  devamsızlığı  neden�yle  tekrarlayacağı  teor�k  dersler�n  en  az

%70’�ne, teor�k ders dışındak� her türlü uygulama çalışmasının en az %80’�ne devam etmek zorundadır.
(2)  B�r�nc�  fıkrada  sayılan  şartların  sağlanmadığı  dersten  öğrenc�  devamsız  kalmış  olur.  Devamsız  öğrenc�,

devamsız kaldığı ders�n f�nal ve bütünleme sınavlarına g�remez; g�rm�şse sınavı geçers�z sayılır.
(3) Öğrenc�ler�n derse devamları, sorumlu öğret�m elemanı tarafından öğrenc�n�n b�zzat kend�s�ne a�t elektron�k

�mza, b�yometr�k  �mza  ya  da  ıslak  �mzası  karşılığı  yoklamalarla  tesp�t  ed�l�r.  Öğrenc�ler�n  devam  durumları,  yed�  gün
�çer�s�nde  ders  sorumlusu  tarafından  öğrenc�  b�lg�  s�stem�ne  �şlen�r. Devam durumunu öğrenc�  b�lg�  s�stem� üzer�nden
tak�p etmek öğrenc�n�n sorumluluğundadır.

(4) Devamsızlığın hesaplanmasında, Rektörlük tarafından yapılan görevlend�rmeler dışında, sağlık raporu dâh�l
h�çb�r mazeret geçerl� değ�ld�r.

Sınıflar
MADDE 21 – (1) Ün�vers�te Senatosu tarafından onaylanan öğret�m planındak� toplam kred�n�n;
a) Ön l�sans programlarında; % 40’ını tamamlayan öğrenc�ler �k�nc� sınıf,
b) L�sans programlarında; % 20’s�n� tamamlayan öğrenc�ler �k�nc� sınıf, % 40’ını tamamlayan öğrenc�ler üçüncü

sınıf, % 65’�n� tamamlayan öğrenc�ler dördüncü sınıf,
öğrenc�s� olarak tanımlanırlar ve bu öğrenc�ler�n bu Yönetmel�kte bel�rt�len not barajlarını da geçmeler� gerek�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Değerlend�rme ve Mezun�yet

Sınavlar
MADDE 22 – (1) Sınavların yazılı olarak yapılması esastır. Ancak, durum ve �ht�yaca göre �lg�l� kurul kararı �le

sınavlar; sözlü/uygulamalı, hem yazılı hem sözlü/uygulamalı, proje tabanlı ya da �nternet tabanlı olarak da yapılab�l�r.
(2) Sınavlar, b�r�mler tarafından hazırlanan ve en az on gün önce �lan ed�len programa göre bel�rlenen zaman ve

yerlerde yapılır. Ancak  ara  sınav  yer�ne  geçecek bazı  dönem  �ç�  etk�nl�kler,  bel�rl�  b�r  sınav  programına  ve  �lana  bağlı
olmadan  da  yapılab�l�r.  Gerek  görüldüğünde  sınavlar,  mesa�  saatler�  dışında  veya  m�ll�  ve  d�n�  bayramlar  har�c�ndek�
cumartes� ve pazar günler� de yapılab�l�r.

(3)  Sınavlarda  kopya  çeken,  kopya  g�r�ş�m�nde  bulunan  veya  kopyaya  yardım  edenler  �le  sınav  kâğıtlarının
değerlend�r�lmes� sırasında  kopya  çekt�ğ�  ya  da  yardım  ett�ğ�  tesp�t  ed�len  öğrenc�ler,  o  sınavdan  sıfır  almış  sayılır  ve
d�s�pl�n soruşturma sürec� başlatılır.

(4)  Sınava  �l�şk�n  tüm  belgeler,  �lg�l�  b�r�m  yönet�m  kurulu  tarafından  bel�rlenen  kurallara  göre  �k�  yıl  süre  �le
saklanır ve bu süre sonunda b�r tutanak düzenlenmek suret�yle �mha ed�l�r.

(5) B�r ders�n başarı notu; o derse a�t yarıyıl  �ç� sınavlar,  kısa  sınavlar,  araz�  çalışması,  uygulama, ödev, proje,
atölye, sem�ner, devam, laboratuvar g�b� çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı �le bel�rlen�r. Her yarıyılın başlangıcından  b�r
hafta önce, o yarıyıl açılacak derslere a�t başarı değerlend�rme s�stem�; yarıyıl �ç� çalışmalarının türler�, sayısı, yarıyıl �ç�
çalışmalarının başarı notuna katkısı ve yarıyıl  sonu  sınavlarının başarı  notuna katkılarının hang�  oranlarda olacağı  g�b�
hususlar  göz  önünde  bulundurularak  ders�  verecek  öğret�m  elemanı  tarafından  ders  uygulama  formu  doldurularak
öner�l�r. Bu öner�, �lg�l� bölüm kurulu kararı �le kes�nleş�r ve �lan ed�l�r.

(6) Dersle �lg�l� yarıyıl �çer�s�ndek� değerlend�rme notları, �lg�l� dönem�n son haftasından önce �lan ed�l�r.
(7)  Öğrenc�ler�n  b�r  derstek�  başarı  durumunu  gösteren  l�ste,  Senatonun  bel�rleyeceğ�  esaslar  çerçeves�nde

açıklanır. İlg�l� yönet�m kurulu gerekt�ğ�nde b�r ders�n öğret�m üyes�nden, dersle �lg�l� başarı durumu değerlend�rmes�n�
yen�den �steyeb�l�r. Ders�n öğret�m elemanı tarafından yapılan yarıyıl �ç� ve yarıyıl sonu not dağılımlarının başarı durumu
�stat�st�kler�  ve  değerlend�rme  raporu  ders  uygulama  dosyasında  yer  alır.  Ders�n  sorumlusu/sorumluları  Senatonun
bel�rled�ğ�  esaslar  çerçeves�nde  ders  uygulama  dosyasını  yarıyıl  sonu  sınavları  b�tt�kten  sonra  b�r  hafta  �çer�s�nde
hazırlamak ve bölüm/program başkanlığına tesl�m etmekle yükümlüdür.

(8) Öğrenc�ler,  sınavlara  g�rmek  �ç�n  öğrenc�  k�ml�k  kartlarını  �braz  etmek  zorundadır.  Kulaklık,  cep  telefonu,
kablosuz �let�ş�m sağlayan c�hazlar ve benzer� �let�ş�m araçları �le sınav salonuna g�r�lmes� yasaktır.

(9) Sınavlar, o ders� vermekle görevl� öğret�m elemanları tarafından yapılır. Görevl� öğret�m elemanlarının sınav
dönem�nde  Ün�vers�tede  bulunamaması  hâl�nde  sınavın  k�m�n  tarafından  yapılacağı  ve  değerlend�r�leceğ�,  �lg�l�
bölüm/program başkanının öner�s� ve �lg�l� b�r�m�n yönet�m kurulunca kararlaştırılır.

(10) Sınavların düzenl� b�ç�mde yürütüleb�lmes� �ç�n �lg�l� b�r�mdek� bütün öğret�m elemanları görevlend�r�leb�l�r.
Ara sınavlar
MADDE 23 – (1) İlg�l� b�r�m yönet�m kurulunca aks� yönde karar alınan dersler har�ç, her ders �ç�n altıncı hafta

�le on �k�nc� hafta arasında en az b�r ara sınav yapılır. B�r ders�n ara sınavlarına g�reb�lmes� �ç�n, öğrenc�n�n o derse kayıtlı
olması gerek�r. Ara sınav tar�hler�ne kadar devamsızlıktan kalması kes�nleşen öğrenc� ara sınavlara g�remez, g�rm�ş olsa
b�le sınavı geçers�z sayılır.

(2)  Tekrarlanan  dersler  dah�l  mazerets�z  olarak  g�r�lmeyen  ara  sınav  notu  sıfır  sayılır  ve  ara  sınavların  not
ortalaması buna göre hesaplanır.

(3) Ara sınavlara g�r�lmemes�, yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya engel değ�ld�r.
Mazeret sınavı
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MADDE 24 – (1) Mazeret sınavı, ara sınav günler�n� kapsayan tar�hlerde Rektörlük tarafından görevlend�r�len
veya Senato tarafından bel�rlenm�ş mazeretler neden�yle ara sınavlara katılamayan öğrenc�ler �ç�n yapılır. Öğrenc�; mazeret
belges�n� b�r d�lekçe ek�nde,  �lg�l�  bölüm/program başkanlığına, bu başkanlıkların bulunmadığı  fakülte/yüksekokullarda
dekanlığa/müdürlüğe, mazeret�n b�t�m�nden sonra en geç b�r hafta �çer�s�nde vermek zorundadır.

(2)  Mazeret  sınavı  hakkı,  Senato  tarafından  bel�rlenen  esaslarda  tanımlanan  �st�sna�  durumlarda,  sadece  ara
sınavlar  �ç�n  ver�l�r. Mazeret  sınavı,  ara  sınav  sayısına  bakılmaksızın  her  yarıyılda,  dersten  sorumlu  öğret�m  elemanı
tarafından bel�rlenen tar�hte her ders �ç�n b�r defa yapılır.

(3) Ara sınavın yapıldığı tar�hte Rektörlük tarafından görevlend�r�len öğrenc�ler  �ç�n her yarıyılda, her ders  �ç�n
ara sınav sayısı kadar mazeret sınavı yapılır.

(4) Öğrenc� mazeret sınavında, o tar�he kadar olan ders �çer�ğ�nden sorumludur.
Genel sınav
MADDE 25 –  (1)  Öğrenc�n�n,  b�r  ders�n  genel  sınavına  g�rme  hakkı  kazanab�lmes�  �ç�n;  derse  kayıt  olmuş,

teor�k dersler�n en az % 70’�ne, uygulamalı derslerde uygulamaların en az % 80’�ne katılmış ve öğret�m üyes�n�n ders �ç�n
bel�rled�ğ� ve yarıyıl başında �lan ett�ğ� koşulları sağlamış olması gerek�r.

(2) Genel sınava g�rme hakkı kazanamayan öğrenc�, �lg�l� dersten devamsız sayılır.
(3) Genel sınav �ç�n mazeret sınavı açılmaz.
Bütünleme sınavı
MADDE 26 – (1) Bütünleme sınavına g�reb�lme şartları ve başarı notu, genel sınav �le aynıdır.
(2) Öğrenc�lere,  genel  sınavda  başarısız  olduğu  (FF  notu  aldığı)  dersler  �ç�n,  her  yarıyılın  sonunda  akadem�k

takv�mde bel�rt�len tar�hler arasında b�r bütünleme sınav hakkı ver�l�r.
(3)  Not  yükseltmek  �steyen  öğrenc�ler,  genel  sınavda  şartlı  başarılı  olduğu  (DD/DC  notu  aldığı)  derslerden

bütünleme sınavına g�reb�l�rler. İlg�l� dönem�n ara sınav notu, bütünleme sınavında da geçerl�d�r.
(4) Bütünleme sınavında alınan not, o ders�n genel sınavı notu yer�ne geçer.
(5) Bütünleme sınavı �ç�n mazeret sınavı açılmaz.
Mezun�yet sınavı
MADDE 27 – (1) Mezun�yet sınavına;
a)  İzled�kler�  programdan mezun  olmak  �ç�n  gerekl�  bütün  derslerden  geçer  not  aldıkları  halde  GNO’su  2,00

olmadığı �ç�n mezun olamayan öğrenc�ler seçecekler� koşullu başarılı en fazla �k� dersten,
b) Mezun olmak �ç�n genel sınava g�rme şartlarını yer�ne get�rm�ş olmak koşulu �le başarısız oldukları ders sayısı

en fazla �k� olan öğrenc�ler, başarısız kaldıkları derslerden
g�reb�l�rler.
(2)  Mezun�yet  sınavı  güz  ve  bahar  dönem�nde  bütünleme  sınavından  sonra  ve  akadem�k  takv�mde  bel�rt�len

tar�hlerde yapılır.
(3) Mezun�yet sınavında daha düşük alınan notlar öncek� notların yer�ne geçmez. Başarılı olab�lmek �ç�n en az CC

notu almak zorunludur. Ara sınav ve yarıyıl �ç� çalışmalar değerlend�rmeye katılmaz.
(4) Öğrenc� mezun�yet sınavına öğren�m� boyunca b�r kez başvurab�l�r.
(5) Mezun�yet sınavı �ç�n mazeret sınavı açılmaz.
Muaf�yet sınavı
MADDE  28  –  (1)  Muaf�yet  sınavı,  Ün�vers�teye  yen�  kayıt  yaptıran  öğrenc�lere,  ortak  zorunlu  yabancı  d�l

ders�nden muaf olmaları �ç�n, öğret�m yılı başında yapılır.
Değerlend�rme ve notlar
MADDE 29 – (1) B�r ders�n başarı notu; bağıl değerlend�rme s�stem� kullanılarak bel�rlen�r.
(2) Bağıl  değerlend�rmeye katma  sınırı  (BDKS), ham başarı  notu  alt  sınırı  (HNAS) ve yarıyıl  sonu  sınavı  alt

sınırı (YSAS) Senato tarafından bel�rlen�r.
(3) Bağıl değerlend�rme s�stem�n�n uygulandığı derslerde değerlend�rmeye alınmak �ç�n öğrenc�n�n yarıyıl sonu

sınav notunun en az YSAS olması gerek�r. Bu puanın altında kalan öğrenc�ler doğrudan başarısız sayılır.
(4) Bağıl değerlend�rme s�stem� �le değerlend�r�lemeyecek dersler �ç�n yarıyıl sonu ham başarı notlarının dağılımı

kullanılarak  başarı  dereceler�n�n  karşılığı  harf  notları,  Senato  tarafından  100  puan  üzer�nden  oluşturulan  tablodan
bel�rlen�r.

(5) B�r ders�n başarı notu, Senato tarafından bel�rlenen esaslara göre; aşağıda bel�rt�len harfl� başarı notu ve başarı
katsayısına dönüştürülür:

a)
Ham Başarı Notu            Başarı Notu          Katsayı             Açıklama
90100                            AA                       4,00                  Başarılı
8589                              BA                       3,50                  Başarılı
7584                              BB                       3,00                  Başarılı
7074                              CB                       2,50                  Başarılı
6069                              CC                       2,00                  Başarılı
5559                              DC                       1,50                  Koşullu Başarılı
5054                              DD                       1,00                  Koşullu Başarılı
049                                FF                        0,00                  Başarısız
b) B= Kred�s�z dersler �ç�n başarılı.
c) K= Kred�s�z dersler �ç�n kalır.
ç) D= Devamsız.
d) G= G�rmed�.
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e) M= Muaf.
(6) Başarı notu olarak kullanılan harf notları aşağıdak� g�b� tanımlanır:
a) B�r dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından b�r�n� almış olan öğrenc� o ders� başarmış sayılır.
b) B�r dersten DC veya DD notlarından b�r�n� almış olan öğrenc� o ders� koşullu başarmış sayılır. DD ve DC

harf notunu alan öğrenc�n�n bu dersten başarılı sayılab�lmes� �ç�n GNO’sunun en az 2,00 olması gerek�r.
c) B�r dersten FF notu alan öğrenc� o ders� başaramamış sayılır.
ç) Muaf sayma (M); b�r yükseköğret�m kurumundan yatay geç�şle kabul ed�len veya ÖSYM tarafından yapılan

sınava  g�rerek  yen�den  kayıt  hakkı  kazanan  öğrenc�ler�n  �lg�l�  programa  �nt�baklarında,  daha  öncek�  yükseköğret�m
programında almış oldukları ve �lg�l� b�r�m yönet�m kurulu kararı �le başarılı sayıldıkları dersler �ç�n kullanılır.

d) Başarı notu bel�rt�lmey�p B olarak göster�len dersler, GNO’nun hesabında değerlend�rmeye katılmaz.
e) D notu, derse devam yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeyen öğrenc�lere ver�l�r ve genel not ortalaması hesabında

FF notu g�b� �şlem görür. D notu �le değerlend�r�len dersler ver�ld�ğ� �lk yarıyıl tekrar alınır.
f)  Kred�s�z  b�r  dersten  K  notu  alan  öğrenc�,  o  ders�  başaramamış  sayılır  ve  aynı  ders�  ver�ld�ğ�  �lk  yarıyılda

tekrarlar.
Sınav sonuçlarının �lanı ve �t�raz
MADDE 30 – (1) Genel sınav ve bütünleme sınavı sonuçları, �lg�l� sınav dönem�n�n b�t�m�n� �zleyen en geç üç �ş

günü �ç�nde öğrenc�  �şler� otomasyonuna g�r�l�r. Aynı süre  �ç�nde sınav sonuçlarının, Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığına
gönder�lmek  üzere  �lg�l�  b�r�m  başkanlığına  ver�lmes�  zorunludur.  Sınav  evrakı  ve  derse  devam  ç�zelgeler�,  �lg�l�  b�r�m
tarafından �k� yıl süreyle saklanır.

(2)  Sınav  sonuçları,  madd�  hata  durumunun  bel�rlenmes�  dışında  değ�şt�r�lmez.  Öğrenc�ler  veya  öğret�m
elemanları not düzeltme talepler�n�, sınav sonuçlarının  �lanından �t�baren üç �ş günü �çer�s�nde  �lg�l� bölüm başkanlığına
yazılı olarak �let�rler.

(3) İt�raz ed�len sınav evrakı, bölüm başkanı ve sınavı yapan öğret�m elemanı tarafından �ncelen�r. Gerekt�ğ�nde
bölüm başkanı, bölüm kurulu kararı �le b�r� ders� okutan öğret�m elemanı olması koşuluyla �lg�l� bölüm elemanlarından en
az  üç  k�ş�l�k  kom�syon  kurarak  sınav  evrakını  �nceleteb�l�r.  Sınav  evrakında  madd�  hata  varsa,  �t�raz,  �lg�l�  yönet�m
kurulunda karara bağlanır.

(4) Öğrenc�n�n �t�razı b�r hafta �çer�s�nde sonuçlandırılır.
Not ortalamaları
MADDE  31  –  (1)  Öğrenc�ler�n  başarı  durumları;  29  uncu  maddeye  göre,  derslerden  almış  oldukları  başarı

notlarının katsayıları ve dersler�n kred�ler� �le hesaplanan dönem not ortalaması (DNO) ve genel not ortalaması (GNO)
değerler�yle �zlen�r.

(2) DNO; b�r yarıyılda alınan dersler�n her b�r�n�n kred�s� �le bu derslerden alınan başarı notlarının katsayılarının
çarpımları toplamının, aynı dersler�n kred� toplamına bölünmes�yle elde ed�l�r. GNO; öğrenc�n�n Ün�vers�teye g�r�ş�nden
�t�baren, tamamladığı yarıyıl �t�barıyla almış olduğu tüm dersler ve o derslerden almış olduğu geçerl� son notlar d�kkate
alınarak hesaplanır.

(3)  Akadem�k  başarı  not  ortalamalarının  hesaplanmasında  sonuçlar  v�rgülden  sonra  �k�  basamak  kullanılarak
�fade ed�l�r.

Genel not ortalamasının yükselt�lmes�
MADDE  32  –  (1)  Bulunduğu  yarıyıla  kadar  bölüm/program  ders  planındak�  tüm  dersler�  alıp  başarmış  ve

GNO’su en az 2,50 olan öğrenc�lerden GNO’sunu yükseltmek �steyenler, önl�sans d�ploma programında üçüncü, l�sans
d�ploma programında  �se beş�nc� yarıyıldan  �t�baren,  öncek�  yıllarda DD ya  da DC notu  aldıkları  derslerden başlamak
üzere,  b�r  yarıyılda  b�r  ve  öğren�mler�  süres�nce  de  en  fazla  üç  ders�,  devam  şartı  aranmaksızın  tekrarlayab�l�rler.
Tekrarlanan derste, öğrenc�n�n aldığı en son not geçerl�d�r.

Onur ve yüksek onur öğrenc�ler�
MADDE 33 – (1) B�r yarıyıldak� tüm dersler� almak, öncek� yarıyıl veya yıllardan FF notu olmamak ve d�s�pl�n

cezası almamış olmak koşulu �le o yarıyıl veya yıldak� en düşük notu CC ve DNO’su 3,003,49 arasında olan öğrenc�ler
onur  öğrenc�ler�,  DNO’su  3,504,00  arasında  olan  öğrenc�ler  �se  yüksek  onur  öğrenc�ler�  sayılır.  Bu  öğrenc�ler�n
durumları  öğren�m  durum  belges�nde  yarıyıl  bazında  bel�rt�l�r.  Onur  ve  yüksek  onur  öğrenc�ler�n�n  l�stes�,  her  yarıyıl
sonunda Rektörlük tarafından Ün�vers�ten�n �nternet sayfasında �lan ed�l�r.

Mezun�yet
MADDE 34 – (1) B�r öğrenc�n�n mezun olab�lmes�  �ç�n,  �zlemekte olduğu programda bel�rt�len bütün dersler�,

uygulamaları, proje, laboratuvar, sem�ner, b�t�rme projes� ve zorunlu staj g�b� çalışmaları başarmış olması ve GNO’sunun
en az 2,00 olması zorunludur. GNO’su 2,00 ve üzer�nde olan öğrenc�ler, DD ve DC notu aldıkları derslerden de başarılı
kabul ed�l�rler.

(2) GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenc�ler, �sted�kler� DD ve DC notlu dersler�, GNO’su 2,00 veya daha yukarı
oluncaya kadar tekrar alırlar. Tekrarlanan derslerde öğrenc�n�n aldığı son not geçerl�d�r.

D�ploma, sert�f�ka ve belgeler
MADDE 35 – (1) Öğrenc�lere ve mezunlara ver�len d�ploma, sert�f�ka ve belgeler �le bunların ver�lme koşulları

aşağıda tanımlanmıştır:
a) L�sans D�ploması: L�sans programından mezun�yet koşullarını sağlayan öğrenc�lere ver�l�r.
b) Ç�ft Anadal L�sans D�ploması: L�sans programından mezun�yet hakkı kazanan ve kayıtlı  olduğu ç�ft  anadal

programında da mezun�yet koşullarını sağlayan öğrenc�lere ver�l�r.
c)  Ön  L�sans  D�ploması:  Ön  l�sans  programından  mezun�yet  koşullarını  sağlayan  öğrenc�ler  �le  l�sans

programından mezun�yet  hakkı  kazanmadan  önce  Ün�vers�teden  ayrılmak  �steyen  öğrenc�lere  başvurmaları  ve  gerekl�
kayıt  s�ld�rme  �şlemler�n�  tamamlamaları  durumunda  ver�l�r.  L�sans  programında  ön  l�sans  d�ploması  almaya  hak
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kazanmak �ç�n, kayıtlı olunan l�sans programının müfredattak� �lk dört yarıyılının tüm dersler�nden en az DD veya B harf
notu alınması ve en az 2,00 GNO’ya sah�p olunması gerek�r.

ç)  Geç�c�  Mezun�yet  Belges�:  D�plomanın  mezun�yet  tar�h�nden  sonrak�  b�r  ay  �çer�s�nde  ver�lememes�
durumunda, b�r defaya mahsus olmak üzere ver�len ve d�ploma yer�ne geçen b�r belged�r.

d) D�ploma Ek�: Akadem�k ve meslek� yeterl�kler�n uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan ve d�plomaya
ek olarak ver�len b�r belged�r.

e)  Mezun�yet  Başarı  Belges�:  L�sans  programlarından  dereceye  g�rerek  mezun  olanlara  ver�len  b�r  belged�r.
Dereceye g�ren mezunların başarı sıralamalarına �l�şk�n esaslar Senato tarafından bel�rlen�r.

f) Yan Dal Sert�f�kası: B�r l�sans programından mezun�yet hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu yan dal programını da
başarıyla tamamlayan öğrenc�lere ver�l�r. Bu sert�f�ka b�r d�ploma değ�ld�r.

g) Not Ç�zelges�: Öğrenc�ler�n Ün�vers�teye  �lk kayıt  oldukları  yarıyıldan  �t�baren  her  yarıyılda  almış  oldukları
dersler�, dersler�n kred� durumlarını, bu derslerden alınan notları, �lg�l� yarıyıl not ortalaması �le genel not ortalamasını ve
başarı durumlarını gösteren b�r belged�r.

ğ) Yarıyıl Başarı Belges�: Yarıyıl sonunda “Onur” veya “Yüksek Onur” öğrenc�s� olanlara ver�len b�r belged�r.
h) Öğrenc� Belges�: Öğrenc�n�n Ün�vers�teye kayıtlı olduğunu gösteren b�r belged�r.
(2) Öğrenc�lere mezun�yet belges� ve d�ploma ver�leb�lmes� �ç�n, katkı payları veya �k�nc� öğret�m ücret� �le �lg�l�

tüm  yükümlülükler�n�  yer�ne  get�rmeler�  ve  öğrenc�  k�ml�kler�n�  ger�  vermeler�  zorunludur.  Aks�  halde  kend�ler�ne
mezun�yet belges�/d�ploma ver�lmez.

(3) D�ploma ve mezun�yet belgeler�ne yazılacak mezun�yet tar�h� öğrenc�n�n öğren�m�n� tamamladığı en son tar�h
olan, Senato  tarafından  kabul  ed�len  akadem�k  takv�mde  bel�rt�len  yarıyıl  sınav  haftasının  son  günü,  bütünleme  sınav
haftasının son günü veya stajın son günüdür.

(4) D�ploma, sert�f�ka ve belgeler aşağıda bel�rt�len yetk�l�ler tarafından �mzalanır:
a) Ön l�sans, l�sans ve ç�ft anadal d�plomaları ve yan dal sert�f�kası Rektör ve �lg�l� dekan/müdür.
b) Geç�c� mezun�yet belges�, rektör yardımcısı, �lg�l� dekan/müdür.
c) Mezun�yet ve yarıyıl başarı belgeler� �lg�l� rektör yardımcısı.
ç) D�ploma ek�, not ç�zelges� ve öğrenc� belges� Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığı yetk�l�s�.
(5) D�ploma, sert�f�ka ve belgelerde öğrenc�n�n fakültes�, bölümü ve programı bel�rt�l�r.
(6) D�ploma ve sert�f�kaların şekl�, ölçüler� ve üzer�ne yazılacak b�lg�ler Senato tarafından bel�rlen�r.
(7)  D�ploma  ve  sert�f�kaların  kaybı  hâl�nde  kaçıncı  kez  düzenlend�ğ�  bel�rt�lmek  ve  basın  yolu  �le  kayıp  �lanı

vermek koşuluyla yen�s� hazırlanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM

D�s�pl�n, İz�n, Kayıt S�ld�rme ve İl�ş�k Kesme
D�s�pl�n
MADDE 36 – (1) Öğrenc�ler�n d�s�pl�n �şlemler� 18/8/2012 tar�hl� ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre yapılır.
(2)  Herhang�  b�r  sebeple  geç�c�  uzaklaştırma  cezası  alan  öğrenc�ler  bu  süre  �ç�nde  eğ�t�möğret�me,  sosyal

faal�yetlere katılamazlar ve Ün�vers�ten�n tes�sler�ne g�remezler.
(3) Tutuklu veya hükümlü bulunan öğrenc�ler, sınava alınmaz ve sınav hakları saklı tutulmaz. Ancak; tutukluluk

hal� sona erm�ş, beraat etm�ş veya kısa sürel� hükümlü bulunanlardan hükümlülük hal� sona erm�ş olanların  tutuklu ve
hükümlü  kaldıkları  süredek�  eğ�t�möğret�m  haklarının  kullanılma  şekl�  ve  usulü,  fakülte/yüksekokul  yönet�m  kurulu
tarafından kararlaştırılır.

İz�nl� sayılma
MADDE  37  –  (1)  İz�n,  öğrenc�ler�n  �lg�l�  akadem�k  b�r�mler�n  onayı  �le  geç�c�  b�r  süre  �ç�n  kayıtlı  oldukları

bölüme/programa  ara  vermeler�d�r.  İz�n  başvurusu  yapılab�lmes�  �ç�n  başvuru  tar�h�nde  öğrenc�n�n  kayıtlı  veya  �z�nl�
statüde olması zorunludur. İz�nl� öğrenc�ler�n tüm hakları saklı tutulur. Hazırlanan belgelerde öğrenc�ler�n �z�nl� oldukları
bel�rt�l�r.  İlg�l� yönet�m kurulu kararı ve YÖK’çe  tesp�t ed�len haklı ve geçerl� nedenler  �le öğrenc�ye en çok  �k� yarıyıl
süre  �le  �z�n  ver�leb�l�r.  İz�nl�  sayılan  öğrenc�  öğren�m�ne  devam  edemez  ve  �z�nl�  olduğu  yarıyılı  �zleyen  sınav
dönem�ndek� yarıyıl sonu sınavlarına g�remez.

(2) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûm�yet ve askerl�k tec�l�n�n kaldırılması g�b� önceden öngörülemeyen
ve b�l�nemeyen nedenlerle yarıyıl  süres�  �ç�nde de  �z�n ver�leb�l�r. Bel�rt�len nedenler�n sınav dönem�nde ortaya çıkması
hal�nde, aynı usulle �şlem yapılır.

(3) İk�nc� fıkrada bel�rt�len nedenlerle �z�n �sten�lmes� hal�nde öğrenc�n�n, olayın meydana çıkmasından �t�baren en
geç otuz gün �ç�nde, bağlı bulunduğu fakülteye başvurması ve olayı gerekl� belgelerle kanıtlaması zorunludur.

(4) Yarıyıl �ç�nde �z�n ver�lmes� hal�nde, öğrenc� yarıyıl başından �t�baren �z�nl� sayılır. Ekonom�k nedenler ve �lg�l�
yönet�m  kurullarınca  kabul  ed�leb�lecek  d�ğer  nedenlerle  �z�n  ancak  yarıyıl  başında  ver�leb�l�r.  Bu  durumda  �z�n  �ç�n
başvurunun,  nedenler�n�n  açıklanması  ve  belgelenmes�n�n  kayıt  �şlemler�  tamamlandıktan  sonrak�  otuz  gün  �ç�nde
yapılması zorunludur. An� hastalık ve beklenmed�k haller dışında bu süreler b�tt�kten sonra yapılacak başvurular �şleme
konulmaz.

(5) Öğrenc�, �zn�n�n b�t�m�nde, �zne ayrıldığı öğret�m durumundan başlayarak öğrenc�l�ğe devam eder.
(6)  B�r  öğrenc�ye  öğret�m  süres�nce  toplam  olarak  en  çok  �k�  yarıyıl  �z�n  ver�leb�l�r.  Ancak,  �k�nc�  fıkrada

göster�len nedenler�n devamı hal�nde, �lg�l� yönet�m kurulunca �zn�n uzatılması yoluna g�d�leb�l�r.
(7)  YÖK’çe  bel�rt�len  haklı  ve  geçerl�  nedenler  �le  Ün�vers�te  Yönet�m Kurulunca  onaylanan  d�ğer  nedenlere

dayalı �z�nler, kararda bel�rt�lmek şartıyla öğret�m süres�nden sayılmaz.
(8) Ps�koloj�k rahatsızlıklar neden�  �le  tüm öğret�m süres�  �ç�nde devamsızlığı  �k� yılı aşan ve bu durumunu b�r

sağlık  kuruluşundan  alınacak  sağlık  raporu  �le  belgelend�ren  öğrenc�lerden,  öğren�mler�ne  devam  etmek  �sted�kler�
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takd�rde,  yen�den  sağlık  raporu  almaları  �sten�r.  Bu  rapor,  �lg�l�  yönet�m  kurulunca  �ncelend�kten  sonra,  öğrenc�n�n
öğren�m�ne devam ed�p edemeyeceğ�ne karar ver�l�r.

Kayıt s�ld�rme ve �l�ş�k kesme
MADDE  38  –  (1)  Öğrenc�ler  �sted�kler�  takd�rde  Öğrenc�  İşler�  Da�re  Başkanlığına  başvurarak  kayıtlarını

s�ld�reb�l�rler. Öğrenc�n�n Ün�vers�teden kaydının s�l�nmes� hâl�nde ödem�ş olduğu katkı payları ve öğren�m ücretler� �ade
ed�lmez.

(2)  Ün�vers�teden  kaydını  s�ld�ren  veya  d�s�pl�n  cezası  neden�yle  Ün�vers�te  �le  �l�ş�ğ�  kes�len  öğrenc�ler�n
d�plomalarını veya dosyalarındak� kend�ler�ne a�t belgeler� alab�lmeler� �ç�n Ün�vers�te tarafından bel�rlenen kayıt s�ld�rme
�şlemler�n� yapmaları ve mal� yükümlülükler� yer�ne get�rmeler� zorunludur.

(3)  Ön  l�sans  d�ploması  alan  l�sans  öğrenc�ler�  veya  mezun�yet  koşullarını  sağlamadan  kayıtlı  oldukları
programdan kayıt s�ld�ren öğrenc�ler ve Ün�vers�te  �le  �l�ş�ğ� kes�len öğrenc�ler, Ün�vers�tedek�  tüm öğrenc�l�k haklarını
kaybederler ve öğren�mler�n� tamamlamak üzere kayıt s�ld�rd�kler� programa tekrar kayıt yaptıramazlar.

ALTINCI BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Tebl�gat
MADDE  39  –  (1)  Öğrenc�ye  her  türlü  tebl�gat,  öğrenc�n�n  resmî  kayıtlarda  yer  alan  posta  adres�ne,  kayıtlı

olduğu bölüme ve/veya öğrenc�ye Ün�vers�te tarafından sağlanan eposta adres�ne gönder�lerek yapılır.
(2) Öğrenc� Ün�vers�te tarafından sağlanan eposta adres�ne gönder�len �let�ler� �zlemekle yükümlüdür.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hâllerde; �lg�l� mevzuat hükümler� �le YÖK, Senato ve

�lg�l� b�r�mler�n yönet�m kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 41 – (1) 10/8/2011 tar�hl� ve 28021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tuncel� Ün�vers�tes� Ön L�sans

ve L�sans Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmel�k 20162017 Eğ�t�mÖğret�m Yılı başından geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde

yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Munzur Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


