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22 Ağustos 2022 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31931

YÖNETMELİK

S�vas B�l�m ve Teknoloj� Ün�vers�tes�nden:
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümler�

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, S�vas B�l�m ve Teknoloj� Ün�vers�tes�ne bağlı fakülte, yüksekokul ve

meslek yüksekokullarında ön l�sans ve l�sans düzey�nde yürütülen eğ�t�m-öğret�me ve sınavlara �l�şk�n usul ve esasları
düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k, S�vas B�l�m ve Teknoloj� Ün�vers�tes�ne bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek

yüksekokullarında yürütülen eğ�t�m-öğret�me 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, 43, 44, 45, 46

ve 49 uncu maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Akadem�k danışman: Öğrenc�ler�n eğ�t�m, öğren�m ve akadem�k sorunlarıyla �lg�lenmek üzere kayıtlı

bulundukları b�r�m�n öner�s� ve �lg�l� yönet�m kurulu tarafından görevlend�r�len öğret�m üyes�n�/öğret�m elemanını,
b) AKTS: Avrupa Kred� Transfer S�stem�n�,
c) Bağıl değerlend�rme s�stem� (BDS): Öğrenc�n�n b�r derstek� başarısının, aynı derse kayıtlı d�ğer öğrenc�ler�n

başarı düzeyler�ne bağlı olarak değerlend�r�lmes�n�,
ç) B�r�m: S�vas B�l�m ve Teknoloj� Ün�vers�tes�ne bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,
d) B�r�m kurulu: S�vas B�l�m ve Teknoloj� Ün�vers�tes�ne bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu

kurulunu,
e) B�r�m yönet�m kurulu: S�vas B�l�m ve Teknoloj� Ün�vers�tes�ne bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek

yüksekokulu yönet�m kurulunu,
f) Ç�ft ana dal programı: Aynı yükseköğret�m kurumunda yürütülen ön l�sans d�ploma programları �le d�ğer ön

l�sans programları arasında, l�sans programları �le d�ğer l�sans programları veya ön l�sans programları arasında eş
zamanlı olarak ders alıp �k� ayrı d�ploma alınab�lmes�n� sağlayan programı,

g) Ders kred�s�: B�r yarıyıl (dönem) devam eden ders�n haftalık teor�k ders saat�n�n tamamı �le haftalık
uygulama veya laboratuvar saat�n�n yarısının toplamını,

ğ) D�ploma ek�: Uluslararası saydamlığı pek�şt�rmey� hedefleyen ve elde ed�lm�ş yetk�nl�k ve becer�ler �le
bunların �fade ed�ld�ğ� d�ploma, derece, sert�f�ka g�b� belgeler�n akadem�k ve meslek� olarak tanınmasını sağlamaya
yönel�k ve yükseköğret�m d�plomasına ek olarak ver�len belgey�,

h) DNO: Dönem not ortalamasını,
ı) GNO: Genel not ortalamasını,
�) Ekle/bırak haftası: Öğrenc�ler�n seçm�ş oldukları derslere ders ekleyeb�leceğ� ve/veya seçm�ş oldukları

dersler� s�leb�lecekler� dönem aralığını,
j) Mutlak değerlend�rme s�stem� (MDS): Öğrenc�n�n b�r derstek� başarısının, aynı derse kayıtlı d�ğer

öğrenc�ler�n başarı düzeyler�nden bağımsız olarak değerlend�r�lmes�n�,
k) Not durum belges� (Transkr�pt): Öğrenc�ler�n öğren�mler� boyunca almış oldukları dersler� ve bu derslerden

aldıkları notları ve kred�ler� gösteren belgey�,
l) Ön koşullu ders: B�r dersten önce alınarak başarılı olunması gereken ders�,
m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�n�,
n) Rektör: S�vas B�l�m ve Teknoloj� Ün�vers�tes� Rektörünü,
o) Seçmel� ders: Öğrenc�n�n zorunlu dersler dışında, alan �ç�nden veya alan dışından seçerek aldığı ders�,
ö) Senato: S�vas B�l�m ve Teknoloj� Ün�vers�tes� Senatosunu,
p) Staj: Öğrenc�n�n eğ�t�m-öğret�m dönem� veya yaz tat�l� sırasında değ�ş�k kurum ve kuruluşlarda yaptığı,

ed�n�len b�lg�, becer� ve yetk�nl�kler� pek�şt�rmeye yönel�k ders�,
r) Uzaktan öğret�m: Öğret�m etk�nl�kler�n�n b�lg� ve �let�ş�m teknoloj�ler�ne dayalı eş ya da farklı zamanlı

olarak yürütüldüğü, öğret�m elemanları �le öğrenc�ler�n uzaktan etk�leş�m�ne dayalı öğret�m yöntem�n�,
s) Ün�vers�te: S�vas B�l�m ve Teknoloj� Ün�vers�tes�n�,
ş) Ün�vers�te Yönet�m Kurulu: S�vas B�l�m ve Teknoloj� Ün�vers�tes� Yönet�m Kurulunu,
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t) Yan dal programı: B�r d�ploma programına kayıtlı öğrenc�ler�n öngörülen koşulları taşıması kaydı �le
Ün�vers�te �ç�nde başka b�r programda bel�rlenen dersler� tamamlamak suret�yle d�ploma yer�ne geçmeyen b�r belge
(yan dal sert�f�kası) alab�lmeler�n� sağlayan programı,

u) YÖK: Yükseköğret�m Kurulunu,
ü) Zorunlu ders: B�r programda öngörülen ve öğrenc�n�n alması gerekl� olan dersler�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğ�t�m-Öğret�me İl�şk�n Esaslar

Eğ�t�m-öğret�m d�l� ve hazırlık sınıfı
MADDE 5- (1) B�r�mlerde dersler; �lg�l� kurulların öner�s�, Senatonun olumlu kararı ve YÖK’ün onayı

alınarak �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde Türkçe ve/veya kısmen ya da tamamen yabancı d�lde yapılır.
(2) Kayıtları yapılan yabancı uyruklu öğrenc�ler�n, Türkçe b�lg� düzeyler� �ç�n uyulacak esaslar Senato

tarafından bel�rlenen hükümlere göre yürütülür.
(3) Ün�vers�teye yerleşt�r�len öğrenc�ler�n yabancı d�l b�lg�ler�n�n yeterl�l�ğ� 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�ne göre hazırlanan ve Senato tarafından bel�rlenen
esaslara göre ölçülür.

Öğret�m süres�
MADDE 6- (1) Program süres�, azam� eğ�t�m-öğret�m süres�, ek eğ�t�m-öğret�m süres�, yabancı d�l hazırlık

programında geç�r�len süre; kayıt yen�lenmemes� neden�yle öğrenc�ler�n �l�ş�kler�n�n kes�lmes� ve öğret�m süres�ne
�l�şk�n hususlarda 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddes� hükümler� uygulanır.

(2) İlg�l� yönet�m kurulunca öğrenc�n�n �z�nl� sayıldığı veya kayıt dondurduğu yarıyıllar, program süres�ne,
azam� ve ek eğ�t�m-öğret�m süres�ne dâh�l ed�lmez.

(3) Değ�ş�m programları kapsamında yurt �ç� veya yurt dışı yükseköğret�m kurumlarında geç�r�len yarıyıllar
program süres�ne, azam� ve ek eğ�t�m-öğret�m süres�ne dâh�l ed�l�r.

Eğ�t�m-öğret�m dönemler�
MADDE 7- (1) B�r eğ�t�m-öğret�m yılı, yarıyıl sonu sınav süreler� har�ç olmak üzere, her b�r� en az 14 haftalık

�k� yarıyıldan oluşur. Zorunlu hallerde sınavlar ve dersler, cumartes� ve pazar günler� de yapılab�l�r. Senato gerekl�
gördüğü durumlarda yarıyıl süreler�n� uzatab�l�r.

(2) Akadem�k takv�mde yaz okulu programlarına yer ver�leb�l�r. Yaz öğret�m� Senato tarafından bel�rlenen
esaslara göre yürütülür.

(3) Eğ�t�m-öğret�m, �lg�l� b�r�mler�n öner�s� ve Senatonun onayı �le bel�rlenen akadem�k takv�me göre
uygulanır. B�r�mler, b�r eğ�t�m-öğret�m yılında; kayıt yen�leme, öğret�m, sınavlar, yarıyıl tat�l� ve yaz dönemler�n�
kapsayan b�r sonrak� eğ�t�m-öğret�m yılına a�t akadem�k takv�mler�n� Rektörlüğe sunarlar. Akadem�k takv�m her yıl
Senatonun onayıyla yürürlüğe g�rer.

Uluslararası ortak ön l�sans ve l�sans programları
MADDE 8- (1) Yurt dışındak� yükseköğret�m kurumları ve d�ğer kuruluşlarla �ş b�rl�ğ� tes�s ederek ön l�sans

ve l�sans programları da dâh�l olmak üzere uluslararası ortak eğ�t�m ve öğret�m programları yürütüleb�l�r.
(2) Uluslararası ortak programların �şley�ş�ne �l�şk�n usul ve esaslar Senato tarafından düzenlen�r.
Yatay geç�ş
MADDE 9- (1) Ün�vers�te �le d�ğer yükseköğret�m kurumlarının ön l�sans ve l�sans düzey�ndek� programları

arasındak� yatay geç�şlere �l�şk�n esaslar, 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 ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler�
çerçeves�nde Senato tarafından bel�rlen�r.

D�key geç�ş
MADDE 10- (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının l�sans programlarına kabulü, 19/2/2002 tar�hl� ve 24676

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğret�m Ön L�sans Programları Mezunlarının
L�sans Öğren�m�ne Devamları Hakkında Yönetmel�k hükümler�ne ve �lg�l� mevzuata göre yapılır.

Ç�ft anadal ve yan dal programları
MADDE 11- (1) Ç�ft anadal ve yan dal programları �le �lg�l� hususlar, 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� çerçeves�nde Senato tarafından bel�rlen�r.

Değ�ş�m programları
MADDE 12- (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçeves�nde yurt �ç� veya yurt dışı yükseköğret�m kurumları ve

Ün�vers�te arasında değ�ş�m programları düzenleneb�l�r. Bu programlara �l�şk�n esaslar �lg�l� mevzuat hükümler�
çerçeves�nde Senato tarafından bel�rlen�r.

Özel öğrenc�ler
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MADDE 13- (1) Özel öğrenc�ler, Ün�vers�tede herhang� b�r programa kayıtlı olmayan, sınırlı sayıda derse
kaydolarak bu dersler�n gerekler�n� yer�ne get�rmeler� beklenen öğrenc�lerd�r.

(2) Özel öğrenc�lere, d�ploma veya unvan ver�lmez sadece aldıkları dersler� ve notları gösteren b�r belge
ver�l�r.

(3) Özel öğrenc�l�ğe �l�şk�n esaslar �lg�l� mevzuat hükümler� ve YÖK kararları çerçeves�nde Senato tarafından
bel�rlen�r.

Stajlar
MADDE 14- (1) Stajlar, öğrenc�n�n terc�h edeceğ� �lg�l� kamu kurumları/kuruluşları �le özel kuruluşlarda

Senato tarafından kabul ed�lecek olan b�r�m staj yönergeler� çerçeves�nde yapılır.
(2) Stajların hang� programlarda uygulanacağı, �lg�l� b�r�m yönet�m kurulunun öner�s� üzer�ne Senato

tarafından karara bağlanır.
B�t�rme ödev�/tez� hazırlama
MADDE 15- (1) Ön l�sans ve l�sans programı öğrenc�ler�ne b�t�rme ödev�/tez� yaptırılıp yaptırılmayacağına

�lg�l� b�r�m yönet�m kurulları karar ver�r ve bununla �lg�l� uygulama esasları Senato tarafından bel�rlen�r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenc� Kabulüne İl�şk�n Esaslar
Yen� kayıt
MADDE 16- (1) Ün�vers�teye bağlı b�r�mlere kayıt �ç�n aşağıdak� koşullar aranır:
a) ÖSYM tarafından yapılan sınavlar veya yabancı öğrenc�ler�n Senato tarafından bel�rlenen esaslar

kapsamında yerleşt�r�lmeler� sonucunda, �lg�l� öğret�m yılında Ün�vers�ten�n b�r�mler�ne kayıt hakkı kazanmış olmak.
b) Yatay ve d�key geç�ş �ç�n öngörülen koşullara sah�p olmak.
c) Varsa katkı payı veya öğren�m ücret�ne �l�şk�n yükümlülükler� yer�ne get�rmek.
ç) Uluslararası öğrenc�ler �ç�n öğren�m v�zes� yükümlülükler�n� yer�ne get�rmek.
(2) Ün�vers�teye kes�n kayıt hakkı kazanan adaylar ÖSYM ve Senato tarafından bel�rlenecek esaslara göre,

�lan ed�len tar�hlerde başvurularını e-Devlet üzer�nden veya Ün�vers�teye şahsen başvurmak suret�yle yaparlar ve kes�n
kayıt �şlemler�n� gerçekleşt�r�rler. Ancak belgelenm�ş b�r mazeret� olanların kayıtları noter onaylı vekâletname ver�len
k�ş�lerce yaptırılab�l�r. Kayıt �ç�n �stenen belgeler�n aslı veya Ün�vers�te tarafından onaylı örneğ� kabul ed�l�r. Eks�k
belge �le kayıt yapılmaz.

(3) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Ün�vers�teye kayıt hakkı kazanmış olanların bel�rlenmes�
durumunda kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların �se bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları �ptal
ed�lerek, kend�ler�ne ver�lm�ş olan d�ploma dâh�l tüm belgeler geçers�z sayılır. Bu durumda olanlar öğrenc�l�k statüsü
kazanmamış sayılır ve öğrenc�l�kle �lg�l� h�çb�r haktan yararlanamazlar.

(4) Kayıt �şlemler�n� süres� �ç�nde yaptırmayan adaylar, Ün�vers�te öğrenc�s� olma hakkından vazgeçm�ş sayılır
ve herhang� b�r hak �dd�a edemezler.

(5) Kayıt �şlemler�n� tamamlayan öğrenc�lere öğrenc� k�ml�k belges� düzenlen�r.
Akadem�k danışmanlık
MADDE 17- (1) Ün�vers�teye kaydolan her öğrenc� �ç�n �lg�l� b�r�m�n öğret�m üyeler� veya öğret�m elemanları

arasından b�r akadem�k danışman atanır.
(2) Akadem�k danışmanın görevler� şunlardır:
a) Öğrenc�ye öğren�m� boyunca eğ�t�m-öğret�mler�n� �lg�l� mevzuat çerçeves�nde planlayab�lmes� konusunda

yardımcı olmak.
b) Kayıtların yapılması veya yen�lenmes� sırasında öğrenc�n�n alması gereken zorunlu ve seçmel� dersler�n

bel�rlenmes�n�, derslere öğret�m programları neden�yle uygulanacak �nt�baklar konusunda öğrenc�n�n
yönlend�r�lmes�n� ve öğrenc�n�n mezun�yet� �ç�n gerekl� dersler� eks�ks�z almasını sağlamak.

c) Öğrenc�n�n alacağı dersler� akadem�k başarı durumuna göre öğrenc� �le b�rl�kte değerlend�rd�kten sonra
yarıyıl/yıl �ç�n kayıt onayını vermek.

ç) Ün�vers�te yaşamına uyum, meslek� gel�ş�m ve kar�yer konularında öğrenc�y� b�lg�lend�rmek ve
yönlend�rmek.

(3) Danışmanların görev ve sorumluluklarına �l�şk�n esaslar Senato tarafından bel�rlen�r.
Uyum programı
MADDE 18- (1) Uyum programı, Ün�vers�teye yen� başlayan öğrenc�ler�n, Ün�vers�ten�n akadem�k ve sosyal

ortamıyla tanışması �ç�n düzenlenen etk�nl�kler� �çer�r. Bu etk�nl�klerle öğrenc�ler�n; ün�vers�te yaşamına uyum
sağlamaları, Ün�vers�ten�n akadem�k ve sosyal olanaklarını tanımaları amaçlanır.

(2) Uyum programı, akadem�k ve �lg�l� �dar� b�r�mler tarafından hazırlanır ve kayıt haftasından önce �lan ed�l�r.
Kayıt yen�leme
MADDE 19- (1) Öğrenc�ler, Senato tarafından kabul ed�len akadem�k takv�mde bel�rt�len kayıt yen�leme

tar�hler�nde elektron�k ortamda ders kayıtlarını yaparak kayıtlarını yen�leyeb�l�rler.
(2) Öğrenc�, akadem�k danışmanının onayını alarak �lg�l� dönem�n ekle/bırak haftası �ç�nde ders değ�şt�reb�l�r;

ders bırakab�l�r veya yen� derse/derslere kayıt olab�l�r.
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(3) Kayıt yen�lenmeyen yarıyıllar, öğren�m süres�ne dâh�l ed�l�r ve kaydını yen�lemeyen öğrenc�ler öğrenc�l�k
haklarından yararlanamazlar.

(4) Katkı payı/öğren�m ücret�n� yatırmış fakat kaydını yen�lemeyen öğrenc�ler�n, o yarıyıl �ç�n ders kaydı
yapılmamış sayılır ve bu k�ş�ler öğrenc�l�k haklarından yararlanamazlar. Öğrenc�l�k haklarından yararlanamayan
öğrenc�n�n yatırmış olduğu katkı payı/öğren�m ücret� öğrenc�n�n taleb� hal�nde �ade ed�l�r.

(5) Ders kayıt �şlemler� danışman onayı �le kes�nleş�r. Danışmanı olmayıp akadem�k takv�mde bel�rt�len
sürelerde kaydı onaylanmayan öğrenc�ler�n ders kaydı bölüm başkanları tarafından kes�nleşt�r�l�r.

(6) Akadem�k takv�mde bel�rt�len sürede kayıt yen�lemeyen öğrenc�lerden kaydını yen�lemek �steyenler,
mazeret gerekçeler�n� bel�rten belgeler� ve d�lekçe �le en geç ders ekle/bırak haftasının başladığı tar�hten önce bağlı
bulundukları b�r�me başvururlar.

(7) Mazeretler� bağlı bulunduğu b�r�m tarafından kabul ed�len öğrenc�ler, ders kayıtlarını ekle/bırak haftasında
yapab�l�rler.

Öğrenc� katkı payı ve öğren�m ücret�
MADDE 20- (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddes� ve d�ğer �lg�l� mevzuat hükümler� uyarınca bel�rlenen

öğrenc� katkı payları/öğren�m ücretler�, �lg�l� dönem başlarında akadem�k takv�mde bel�rt�len kayıt yen�leme
tar�hler�nde öden�r. Süres� �ç�nde katkı payı veya öğren�m ücret�n� ödemeyenler ve mazeretler�, b�r�m yönet�m
kurullarınca kabul ed�lmeyenler o dönem �ç�n kayıt yen�leme �şlem� yaptıramaz ve öğrenc�l�k haklarından
yararlanamazlar.

Dersler ve kred� değerler�
MADDE 21- (1) Ön l�sans ve l�sans programlarındak� dersler, zorunlu ve seçmel� dersler olmak üzere �k�

gruba ayrılır:
a) Zorunlu dersler: Müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerd�r.
b) Seçmel� dersler: Sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seç�m� öğrenc�ler tarafından yapılan

derslerd�r.
(2) Dersler�n adı, kodu, �çer�ğ�, kred� değer�, kategor�s�, ön koşulları ve benzer� özell�klerde yapılacak

değ�ş�kl�kler, �lg�l� bölümün öner�s� üzer�ne bölümün bağlı olduğu b�r�m kurulu tarafından karara bağlanır.
(3) Uzaktan öğret�m yoluyla alınan derslere �l�şk�n esaslar Senato tarafından bel�rlen�r.
(4) B�r ders�n alınab�lmes� �ç�n ön koşul dersler� bel�rleneb�l�r. Ön koşul ders�; b�r dersten önce alınarak

başarılı olunması gereken derst�r.
(5) Ön koşul olarak bel�rlenen dersten muaf olunması durumunda �lg�l� ders�n ön koşulu sağlanmış sayılır.
(6) Seçmel� ders, öğrenc�n�n zorunlu dersler dışında, bölüm �ç�nden veya bölüm dışından seçerek aldığı

derslerd�r. Seçmel� dersler�n en fazla %30’u bölüm dışından alınab�l�r.
(7) B�r ders�n kred� değer�, o ders�n haftalık teor�k ders saatler�n�n tamamı �le laboratuvar, uygulama, atölye,

stüdyo, staj ve benzer� çalışmaların haftalık saatler� de d�kkate alınarak oluşturulan AKTS kred�s�d�r.
Ders yükü
MADDE 22- (1) Öğrenc�n�n, b�r yarıyıldak� ders yükü 30 AKTS kred�, b�r yıldak� ders yükü �se 60 AKTS

kred�d�r.
(2) B�r�nc� ve �k�nc� yarıyıl/b�r�nc� sınıf öğrenc�ler�, kayıtlı oldukları programın bütün dersler�n� almakla

yükümlüdürler.
(3) Öğrenc�ler üçüncü yarıyıldan/�k�nc� sınıftan �t�baren b�r�nc� fıkrada bel�rt�len b�r yarıyıldak� ders yüküne

�lave olarak GNO’ya göre danışmanının onayı �le ders alab�l�rler. Buna �l�şk�n esaslar aşağıda bel�rt�ld�ğ� şek�lded�r:
a) GNO’su 1,99 ve daha az olan öğrenc�n�n b�r yarıyılda ders yükü en fazla 30 AKTS kred�s� olab�l�r.
b) GNO’su 2,00-2,99 arasında olan öğrenc� b�r yarıyılda ders yüküne �lave olarak en fazla 40 AKTS kred�l�k

ders alab�l�r.
c) GNO’su 3,00 ve üzer�nde olan öğrenc� b�r yarıyılda ders yüküne �lave olarak en fazla 45 AKTS kred�l�k

ders alab�l�r.
(4) Bu kred�lere, d�ğer yükseköğret�m kurumlarından alınan ders�n/dersler�n kred�ler� dâh�ld�r.
(5) Öğrenc�ler alt yarıyıldan/yıldan başarısız oldukları, almaları gereken veya alamadıkları ders�/dersler�

öncel�kle almakla yükümlüdürler.
(6) Öğrenc�ler, daha önce alıp başarısız oldukları zorunlu b�r ders, programlarından çıkarıldığında, yer�ne �lg�l�

kurullar tarafından uygun görülen kred� ve AKTS bakımından eşdeğer b�r ders� almak zorundadır.
(7) Öğrenc�ler, kayıtlı oldukları programın özell�kler�ne göre başarısız oldukları b�r seçmel� ders�n yer�ne yen�

b�r seçmel� ders alab�l�rler.
(8) Mezun�yet aşamasına gelm�ş ve tek ders� kalan ancak b�r dönemde en fazla 45 AKTS kred� alab�lme

koşulu sebeb� �le ders alamayan öğrenc�ler, bulundukları yarıyıl �ç�n �stemeler� hal�nde �lg�l� b�r�m�n yönet�m kurulu
kararıyla �lave olarak tek ders� alab�l�rler.

(9) Öğrenc�ler, mezun olab�lmek �ç�n �lg�l� kurullar tarafından bel�rlenm�ş eğ�t�m-öğret�m programındak�
zorunlu ve seçmel� dersler� başarmak zorundadırlar.
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(10) Yaz okulunda alınab�lecek azam� ders yüküne �l�şk�n uygulama esasları yaz okuluna �l�şk�n Senato
tarafından kabul ed�len yönergede bel�rlen�r.

İnt�bak ve ders sayımı
MADDE 23- (1) Öğrenc�ler�n, Ün�vers�ten�n �lg�l� b�r�mler�nden veya b�r yükseköğret�m kurumundan

aldıkları dersler�n kayıtlı oldukları programa sayım �şlemler�ne �l�şk�n esasları, �lg�l� mevzuat hükümler� ve YÖK
kararları çerçeves�nde Senato tarafından bel�rlen�r.

(2) İlg�l� kom�syonlar öğrenc�n�n daha öncek� dönemlerde aldığı dersler �le yatay geç�ş yaptığı programın
dersler�n� d�kkate alarak, Senatonun bel�rled�ğ� esaslara göre öğrenc�n�n hang� yarıyıla veya sınıfa �nt�bak ett�r�leceğ�n�
tesp�t eder; varsa öğrenc�n�n alması gereken �lave derslerden oluşan b�r �nt�bak programı �le muaf tutulması gereken
dersler� bel�rler.

Program dışı dersler
MADDE 24- (1) Program dışı dersler, öğrenc�n�n kayıtlı olduğu ön l�sans/l�sans veya ç�ft ana dal/yan dal

programlarının müfredatında yer almayan ancak öğrenc� tarafından fazladan alınan derslerd�r. Bu dersler, danışman
onayı �le genel not ortalamasına dah�l olacak ya da olmayacak şek�lde alınab�l�r.

(2) Ortalamaya dah�l olacak şek�lde alınan program dışı dersler bu Yönetmel�k hükümler�ne tab�d�r.
(3) Ortalamaya dah�l olmayacak derslerde aşağıdak� hususlar uygulanır:
a) Bu dersler, öğrenc�n�n �lg�l� yarıyıldak� ders yüküne sayılır.
b) B�r yarıyılda bu statüde en fazla 2 (�k�) ders alınab�l�r.
c) Bu dersler�n statüsü, �lg�l� yarıyıla a�t kayıt sürec� b�tt�kten sonra değ�şt�r�lemez.
ç) Bu dersler, alındıkları yarıyılda öğrenc�n�n kayıtlı olduğu programa ya da programlara saydırılamaz.
d) Bu statüde alınan dersler, aynı statüde ancak b�r kez tekrarlanab�l�r.
e) Bu statüde alınan dersler, harf notu �le b�rl�kte not durum belges�nde göster�l�r.
Dersten çek�lme
MADDE 25- (1) Öğrenc�ler kayıtlı oldukları derslerden aşağıda bel�rt�len kurallara göre çek�leb�l�rler:
a) Dersten çek�lme �şlem�, akadem�k takv�mde bel�rt�len tar�hlerde yapılab�l�r.
b) Dersten çek�lme �ç�n danışmanın onayı gerek�r.
c) B�r yarıyıl �ç�nde en çok b�r dersten çek�lme �şlem� yapılab�l�r.
ç) Öğren�m boyunca en çok dört dersten çek�lme �şlem� yapılab�l�r.
d) Müfredatın �lk �k� yarıyılındak� derslerden çek�lme �şlem� yapılamaz.
e) Daha önce çek�lme �şlem� yapılan ve öğrenc� tarafından tekrar kaydolunan derslerden çek�lme �şlem�

yapılamaz.
f) B�r yarıyılda asgar� ders yükü veya altında ders alan öğrenc�lere dersten çek�lme �zn� ver�lmez.
g) Öğrenc�n�n çek�ld�ğ� dersler, not ortalaması hesabına katılmaz.
Kayıt dondurma
MADDE 26- (1) Kayıt dondurmak �ç�n yapılacak başvurular eğ�t�m-öğret�m yarıyılı başlamadan önce yapılır.

Öğrenc�n�n kayıt dondurma �steğ� b�r yarıyıldan az olamaz. Sağlıkla �lg�l� nedenler har�ç belgelend�rmek şartıyla,
Senato tarafından bel�rlenecek olan “Haklı ve Geçerl� Sebepler” çerçeves�nde �lg�l� b�r�m�n yönet�m kurulu kararıyla
eğ�t�m-öğret�m süres�nce en çok �k� yarıyıl süre �le kayıt dondurulab�l�r.

(2) Sağlık sorunları neden�yle kayıt dondurmada süre aranmaz.
(3) Öğrenc�n�n tutuklu veya yükseköğret�m kurumundan çıkarma cezası almasını gerekt�rmeyen mahkûm�yet

hal�n�n olması ve müracaat etmes� hâl�nde �lg�l� yönet�m kurulunun kararı �le bu durumun sona ereceğ� tar�he kadar
kaydı dondurulur.

(4) Öğrenc�, kayıt dondurduğu yarıyılda öğren�m�ne devam edemez ve sınavlara g�remez. Kayıt donduran
öğrenc�n�n kayıt dondurduğu yarıyıllar, program süres�ne ve azam� öğren�m süres�ne dah�l değ�ld�r.

(5) Ders kayıt �şlem�n� yaptıktan sonra kayıt donduran öğrenc�n�n varsa yatırmış olduğu öğren�m ücret� veya
katkı payı �ade ed�lmez.

İz�n
MADDE 27- (1) Öğrenc�ye eğ�t�m-öğret�m�ne katkıda bulunacak Ün�vers�te dışı burs, staj, araştırma g�b�

�mkânların olması hal�nde, b�r�m yönet�m kurulunun kararı �le �z�n ver�leb�l�r. İz�nl� olduğu süre normal öğren�m
süres�nden sayılmaz.

(2) Kültürel ve sport�f faal�yetlere Ün�vers�te adına katılacaklar �le 21/5/1986 tar�hl� ve 3289 sayılı Gençl�k ve
Spor H�zmetler� Kanununun 29 uncu maddes� gereğ�nce yurt �ç� ve yurt dışındak� müsabakalara ve bunların hazırlık
çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek 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.

(3) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu adına b�l�msel, kültürel, sport�f ve benzer� faal�yetlere katılan
öğrenc�ler�n �z�nl� ve mazeretl� sayılmalarına �lg�l� yönet�m kurulu karar ver�r.

İl�ş�k kesme
MADDE 28- (1) Azam� öğren�m süres� �ç�nde katkı payı veya öğren�m ücret�n�n ödenmemes� �le kayıt

yen�lenmemes� neden�yle öğrenc�ler�n �l�ş�kler� kes�lmez. Ancak dört yıl üst üste kayıt yen�lenmemes� ve katkı payı/
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öğren�m ücret�n�n ödenmemes� durumunda Ün�vers�te Yönet�m Kurulunun kararı ve YÖK’ün onayıyla öğrenc�ler�n
Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(2) Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ�ne göre yükseköğret�m kurumundan çıkarma
cezası almış öğrenc�ler�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(3) Öğrenc�ler�n kend� �stekler� �le kayıtlarını s�ld�rm�ş olmaları durumunda Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
(4) Öğret�m d�l� tamamen veya kısmen yabancı d�l olan programların hazırlık sınıfını �k� yıl �ç�nde başarı �le

tamamlayamayan öğrenc�ler�n programdan �l�ş�ğ� kes�l�r.
(5) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt yaptıran ve/veya eks�k belgeler� olduğu halde bu

belgeler� zamanında tesl�m etmeyen kayıtlı öğrenc�ler�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derslere Devam, Sınavlar, Değerlend�rme ve Mezun�yet
Derslere devam zorunluluğu
MADDE 29- (1) Öğrenc�ler�n teor�k derslere en az %70, uygulamalara en az %80 oranında devamları

zorunludur. Teor�k ve uygulamalı kısımları olan derslerde; herhang� b�r kısımdan devam koşulunu yer�ne get�rmeyen
öğrenc�, o dersten devamsız sayılır. Uygulamalı dersler�n ve dersler�n uygulamalı kısımlarının devam esasları, �lg�l�
b�r�m yönet�m kurulu tarafından ayrıca bel�rleneb�l�r. Ancak b�r�m yönet�m kurulu tarafından Ün�vers�tey� veya ülkey�
tems�len görevlend�r�len öğrenc�, Rektörlük onayından sonra bel�rt�len süreler �ç�nde �z�nl� sayılır. Bu tar�hlerde
öğrenc� devam edemed�ğ� derslerden devamlı sayılır.

(2) B�r dersten devam koşulunu sağlamayan öğrenc�, o ders�n dönem sonu sınavına g�remez.
(3) Ders�n tekrar alınması hal�nde ders�n tüm koşullarının yer�ne get�r�lmes� gerek�r.
Sınavlara �l�şk�n genel esaslar
MADDE 30- (1) Sınavlar; ara sınav, f�nal sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, muaf�yet sınavı, mezun�yete

tek ders sınavı ve azam� öğren�m süres� sonundak� ek sınavlardır.
(2) Sınavlar yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı olarak yapılab�l�r.
(3) Sınavların türler�, ders� veren öğret�m elemanı tarafından bel�rlen�r.
(4) Öğrenc�ler�n derse devam durumlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya ve yarıyıl harf

notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, küçük sınav, uygulama ve benzer� çalışmalar �le bunların yarıyıl harf
notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları, ders� veren öğret�m elemanı tarafından bel�rlen�r, �lg�l�
bölüm kurulunda görüşüldükten sonra, öğret�m elemanı tarafından yarıyıl başında öğrenc�lere duyurulur.

(5) Sınavların yapılacağı yer ve tar�hler b�r�mlerce bel�rlen�r ve �lan ed�l�r.
(6) Öğrenc�ler sınava �lan ed�len gün, saat ve yerde g�rmek, öğrenc� k�ml�k belgeler� �le �stenecek d�ğer

belgeler� yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Öğrenc�ler�n b�r ders�n sınavına g�reb�lmes� �ç�n ders�n devam
koşulunu yer�ne get�rmes� ve o derse kayıt yaptırmış olmaları gerek�r. Öğrenc�ler�n kayıt yaptırmadığı b�r ders�n
sınavına veya g�rme hakkını kazanmadığı b�r sınava g�rmes� durumunda aldığı not �lan ed�lm�ş olsa da �ptal ed�l�r.

(7) Gerekl� durumlarda �lg�l� yönet�m kurulu kararı �le ulusal ve d�n� bayramlar dışındak�, cumartes� ve pazar
günler� de sınav yapılab�l�r.

(8) Sınavlarda kopya çekenler, kopya g�r�ş�m�nde bulunanlar veya kopyaya yardım edenler �le sınav
kâğıtlarının �ncelenmes� sırasında kopya çekt�ğ� ya da yardım ett�ğ� bel�rlenen öğrenc�ler o sınavlardan sıfır almış
sayılır ve haklarında 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 �şlem yapılır.

(9) Sınav tar�hler�, �lg�l� b�r�m yönet�m kurulu tarafından bel�rlen�r ve sınavlardan en az 15 gün önce
öğrenc�lere �lan ed�l�r.

Ara sınavlar
MADDE 31- (1) Ara sınavlara �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Her ders �ç�n her yarıyılda en az b�r ara sınav yapılması koşuluyla, ara sınavların sayısı ders� veren öğret�m

elemanı tarafından bel�rlen�r.
b) Ödev, proje, küçük sınavlar, gez� ve gözlem çalışmaları, laboratuvarda yapılan deneysel çalışmalar �le

benzer� çalışmalar g�b� eğ�t�m-öğret�m etk�nl�kler� de değerlend�rme ölçütü olarak kullanılab�l�r.
c) Ara sınav sonuçları yarıyıl sonu sınavları yapılmadan en geç on beş (15) gün önce �lan ed�l�r.
ç) Not ç�zelgeler� dışındak� onaylı sınav belgeler� b�r�mler�n öğrenc� �şler� bürosuna tesl�m ed�l�r ve öğrenc�

�şler� bürosunca en az �k� yıl saklanır.
F�nal sınavları
MADDE 32- (1) B�r ders�n f�nal sınavı, o ders�n tamamlandığı süre sonunda �lg�l� b�r�m tarafından �lan ed�len

yer ve zamanda yapılır.
(2) Dersler�n f�nal sınavına g�reb�lmek �ç�n öğrenc�n�n, teor�k ve uygulamalı derslere devam zorunluluğunu

yer�ne get�rmes� zorunludur.
(3) B�r ders�n teor�k ve uygulamalı kısımlarının ayrı sınavlar hal�nde yapılarak değerlend�r�lmes�ne �lg�l� b�r�m

kurulu karar ver�r. Ancak ders�n başarı notunun hesaplanmasında her �k� sınav b�rl�kte göz önünde bulundurulur.
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(4) F�nal sınavlarına �l�şk�n not ç�zelgeler� �le sınav belgeler�, akadem�k takv�mde bel�rt�len yarıyıl/yılsonu not
g�r�ş tar�h aralığında olmak üzere, b�r�mler�n öğrenc� �şler� bürosuna tesl�m ed�l�r. Not ç�zelgeler� dışındak� onaylı
sınav belgeler� öğrenc� �şler� bürosunca en az �k� yıl saklanır.

Mazeret sınavı
MADDE 33- (1) Haklı ve geçerl� nedenlerle ara sınav veya f�nal sınavına g�remeyen öğrenc�lere, sınavları

tak�p eden 7 gün �ç�nde başvurup mazeretler� �lg�l� yönet�m kurullarınca kabul ed�lenlere mazeret sınavı hakkı ver�l�r.
Mazeret sınavının tar�h� ve nasıl yapılacağı �lg�l� öğret�m elemanı tarafından bel�rlen�r.

(2) Mazeret sınavları �ç�n �k�nc� b�r mazeret sınav hakkı ver�lmez.
(3) Mazeretl� oldukları süre �ç�nde yapılan sınavlara g�ren öğrenc�ler�n sınavları geçers�z sayılır.
(4) Sınavları aynı gün ve aynı saatte olan öğrenc�lere, g�remed�kler� sınavlar �ç�n mazeret sınavı hakkı tanınır.

Bu durumdak� öğrenc�ler�n de �lg�l� b�r�me sınav programı �lan ed�ld�kten sonra üç �şgünü �ç�nde d�lekçe �le
başvurmaları zorunludur.

Mezun�yete tek ders sınavı
MADDE 34- (1) Mezun�yet aşamasına gelm�ş ve tek dersten başarısız olan veya mezun olab�lmek �ç�n alması

gereken tüm dersler�n� tamamladığı halde GNO’su 2.00’ın altında kalan ve g�receğ� tek ders�n sınavıyla GNO’sunu
2.00 üstüne çıkarab�leceğ� �lg�l� b�r�m yönet�m kurulu kararıyla tesp�t ed�len öğrenc�lere, her yarıyılın sonunda
dersler�n açıldığı döneme bakılmaksızın, derslere kaydını yaptırmak ve daha önce dersler�n devam koşulunu yer�ne
get�rmek şartıyla tek ders sınav hakkı ver�l�r.

(2) Proje, laboratuvar, b�t�rme çalışması ve staj dersler�nde tek ders sınav hakkı kullanılmaz.
(3) Yaz okulu sonunda veya yaz dönem�nde staj/stajlarını başarıyla tamamlayan mezun�yet�ne tek ders� kalan

öğrenc�lere de tek ders sınav hakkı ver�l�r. Bu sınavın değerlend�r�lmes�nde ara sınav notu hesaba katılmaz.
(4) Öğrenc�ye daha önce almadığı veya devamsızlıktan kaldığı dersler �ç�n tek ders sınav hakkı ver�lmez.
(5) Tek ders sınav hakkını kullanmak �steyen öğrenc�ler, f�nal sınavlarından sonra �lg�l� b�r�m tarafından �lan

ed�len tar�hlerde d�lekçe �le öğrenc� �şler� bürosuna başvurarak bu haktan yararlanırlar.
(6) İşyer� stajı veya b�t�rme ödev�/tez�n�n sonuçlanmaması, tek ders sınav hakkına engel teşk�l etmez.
(7) Tek ders sınavında başarı harf notunun en az (CC) olması gerekmekted�r.
Sınav sonuçlarına �t�raz
MADDE 35- (1) Öğrenc�ler tüm değerlend�rmelere ve harf notlarına �t�raz edeb�l�rler. Öğrenc�ler �t�razlarını,

notların öğret�m elemanı tarafından �lan ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren 5 �ş günü �ç�nde �lg�l� b�r�me yazılı olarak yapab�l�r.
İt�raz �lg�l� öğret�m elemanının görüşü alınarak, b�r�m tarafından oluşturulacak üç k�ş�l�k kom�syon tarafından
�ncelen�r. Sonuç, b�r�m kurulu kararının ardından �lg�l� yönet�m kurulunca karara bağlanır. İt�razın �ncelenmes� ve
değerlend�r�lmes�, �t�razın yapıldığı tar�hten �t�baren en geç 15 gün �ç�nde sonuçlandırılır ve öğrenc�ye b�lg� ver�l�r.

Başarı değerlend�rme ve notlar
MADDE 36- (1) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı ve mezun�yete tek ders sınavı sonuçları 100

tam puan üzer�nden hesaplanır ve not dönüşüm tablosuna göre değerlend�r�l�r.
(2) Başarı notu değerlend�r�lmes�, öğrenc�n�n yarıyıl �ç� çalışmalarında gösterd�ğ� başarı düzey�, �lg�l� derse a�t

ara sınav ve yarıyıl sonu sınavından aldığı notlar �le b�rl�kte değerlend�r�lerek mutlak değerlend�rme s�stem�ne veya
bağıl değerlend�rme s�stem�ne göre yapılır. Bu değerlend�rmede yıl �ç� ve yıl sonu faal�yetler�n�n genel başarı notu
üzer�ne etk�s�, ders� veren öğret�m elemanı tarafından bel�rlen�r ve her yarıyılın �lk on beş günü �çer�s�nde �lan ed�l�r.
Yarıyıl sonu sınavına mazerets�z olarak g�rmeyen öğrenc�lere FF notu ver�l�r. Öğret�m elemanı tarafından, öğrenc�lere
aldıkları her ders �ç�n aşağıdak� harf notlarından b�r� yarıyıl sonu ders başarı notu olarak ver�l�r.

(3) Bu değerlend�rmeler sonucunda ver�len notlar ve anlamları aşağıda bel�rt�lm�şt�r:

 Harfl� Başarı No  Başarı Katsayısı  Başarı Dereces�
 Başarı Notu  Katsayı  Puanı

 AA   4.00 90-100
 BA   3.50  80-89
 BB   3.00  70-79
 CB   2.50  65-69
 CC   2.00  60-64
 DC   1.50  55-59
 DD   1.00 50-54
 FD  0.50  40-49
 FF   0.00   0-39
 MU  Muaf 
 DZ    0.00    0
 GR    0.00    0
 G  Geçt�   
 K   Kaldı 
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(4) B�r dersten CC ve üzer� not almış olan b�r öğrenc�, o ders� başarmış sayılır. B�r dersten DD veya DC notu
alan b�r öğrenc�, en az 2,00 GNO’yu sağlamış olmak koşuluyla o ders� başarmış sayılır.

(5) Kred�s�z dersler�n ve stajların değerlend�r�lmes�, devamsızlık ve mazeretl� durumlarda öğrenc�ye ver�lecek
notlara �l�şk�n açıklamalar aşağıda bel�rt�lm�şt�r:

a) G notu: Kred�s�z derslerden geçen veya staj çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrenc�lere ver�l�r.
b) K notu: Kred�s�z derslerde veya staj çalışmasında başarısız olan öğrenc�lere ver�l�r.
c) DZ notu: Derse devam yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeyen öğrenc�lere ver�l�r.
ç) MU notu: Öğrenc�ler�n daha önce öğren�m gördüğü yükseköğret�m kurumunda aldığı ve bölüm

başkanlığının öner�s� �le b�r�m yönet�m kurulunca denkl�ğ� tanınan, ancak harf notu karşılığı olmayan dersler �ç�n MU
notu ver�l�r.

d) G ve K notu, not ortalaması hesabında d�kkate alınmaz.
e) DZ notu, not ortalaması hesabında FF notu g�b� �şlem görür.
f) Mazerets�z olarak g�rmed�ğ� b�r ara sınav �ç�n öğrenc�ye 0 (sıfır) notu, yarıyıl ve yıl sonu sınavı �ç�n �se FF

notu ver�l�r.
Ders başarı notu
MADDE 37- (1) Öğrenc�lere aldıkları derslerde gösterd�kler� başarı �ç�n harf notu ver�l�r ve bu notlar ders

başarı notu olarak adlandırılır.
(2) Ders başarı notu, ara sınav, eğ�t�m-öğret�m etk�nl�kler� �le f�nal sınav puanlarının b�rl�kte

değerlend�r�lmes�yle elde ed�l�r ve bu sonuç öğrenc�n�n akadem�k başarı durumunu göster�r.
Akadem�k başarı ve not ortalamaları
MADDE 38- (1) Öğrenc�n�n başarı durumu; her dönem sonunda DNO ve GNO �le bel�rlen�r. Not ortalaması;

not ortalamasına katılan her ders�n AKTS kred� değer�yle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan
değerler�n toplamının, bu dersler�n toplam AKTS kred� değer�ne bölünmes�yle bulunur. Bu �şlem, b�r dönemde harf
notu oluşan dersler �ç�n yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler �ç�n yapılırsa GNO elde ed�l�r.

(2) Hesaplamalarda elde ed�len ortalamalar, v�rgülden sonra �k� hane olacak şek�lde yuvarlanarak �fade ed�l�r.
Yuvarlama �şlem�nde üçüncü hane 5'ten küçükse �k�nc� hane değ�şmez, 5 veya 5'ten büyükse �k�nc� hanen�n değer� b�r
artırılır.

(3) Herhang� b�r yükseköğret�m kurumuna devam ederken bölüm/program değ�şt�ren öğrenc�n�n GNO’su;
öncek� bölümünde/programında aldığı ve �nt�bakı yapılan dersler�n harf notları �le devam etmekte olduğu
bölümde/programda harf notu oluşan tüm dersler� d�kkate alınarak hesaplanır.

(4) GNO hesaplanırken tekrar ed�len zorunlu veya seçmel� ders�n en son notu ve kred�s�; seçmel� ders�n yer�ne
başka b�r ders�n alınması durumunda �se en son alınan ders�n notu ve kred�s� esas alınır.

(5) Öğrenc�n�n başarılı sayılması �ç�n her dönem�n sonunda GNO’sunun en az 2,00 olması gerek�r. Yaz
okulundan ders alınması durumunda GNO, dersler�n yaz okulunda oluşan harf notları da d�kkate alınarak hesaplanır.

(6) Zorunlu derslerden FF, FD veya DZ harf notu olan öğrenc� bu dersler�, ders planında göster�len
dönem�nde, yarıyılı en küçük olandan başlayarak tekrar almak zorundadır. Seçmel� b�r dersten FF, FD veya DZ harf
notlarından b�r�n� alan öğrenc�, bu ders� tekrarlar veya danışmanının onayıyla bu ders yer�ne başka b�r seçmel� ders
alab�l�r.

(7) Güz veya bahar dönem� sonunda 2,00 GNO’yu sağlayamayan öğrenc�ye akadem�k yeters�zl�k uyarısı
yapılır. Akadem�k yeters�zl�k uyarısı alan öğrenc�, yaz okulunda veya tak�p eden dönemde GNO’sunu 2,00’ye
yükselt�rse akadem�k yeters�zl�k uyarısı kalkar. Ancak bu durumdak� öğrenc� FF, FD ve DZ harf notu olan dersler�n�
ders planında göster�len güz ve bahar dönemler�nde tekrar almak zorundadır. Öğrenc� bu dersler� kend� dönem� dışında
açılması durumunda �sterse alab�l�r. Akadem�k yeters�zl�k uyarısı alan ve GNO’sunu tak�p eden dönemde de 2,00’ye
yükseltemeyen öğrenc� �se b�r sonrak� dönemde FF, FD ve DZ harf notu olan dersler�yle b�rl�kte akadem�k yeters�zl�k
uyarısı aldığı dönemden �t�baren harf notu CC’n�n altında olan dersler� de tekrar etmek zorundadır. Öğrenc�n�n, tekrar
ett�ğ� dönem sonunda 2,00 GNO’yu sağlaması durumunda ders tekrarı sona erer.

(8) GNO’su en az 2,00 olan öğrenc�n�n b�r dersten başarılı sayılab�lmes� �ç�n DC, DD veya üstünde b�r harf
notu alması gerek�r.

Onur ve yüksek onur belges�
MADDE 39- (1) Kayıtlı olduğu programın gerekt�rd�ğ� en az 30 AKTS kred�l�k ders yükünü alarak f�nal

sınavında bu dersler� başarıyla tamamlayan, DNO’su 3,50 veya üzer� olan ve programın öğren�m süres�n� aşmamış
öğrenc�ler “Yüksek Onur Öğrenc�s�”, DNO’su 3,00 �le 3,49 arasında olanlar �se “Onur Öğrenc�s�” olmaya hak kazanır.
Ancak d�s�pl�n cezası alan öğrenc�; bel�rt�len not ortalamasını sağlasa b�le “Yüksek Onur Öğrenc�s�” veya “Onur
Öğrenc�s�” olamaz.

(2) Kayıtlı olduğu programın gerekt�rd�ğ� tüm ders yükünü alarak f�nal sınavında bu dersler� başarıyla
tamamlayan, GNO’su 3,50 ve üzer� olan öğrenc� “Yüksek Onur Öğrenc�s�”, GNO’su 3,00 �le 3,49 arasında olan
öğrenc� “Onur Öğrenc�s�” olarak mezun olur. Ancak d�s�pl�n cezası alan öğrenc� bel�rt�len GNO’yu sağlasa b�le
“Yüksek Onur Öğrenc�s�” veya “Onur Öğrenc�s�” olarak mezun olamaz.

Mezun�yet koşulları ve tar�h�
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MADDE 40- (1) Ön l�sans ve l�sans programından mezun olunab�lmes� �ç�n aşağıdak� koşulların sağlanması
gerek�r:

a) Alınan tüm dersler, başarılı olarak tamamlanmalıdır.
b) L�sans programları �ç�n en az 240 AKTS, ön l�sans programları �ç�n en az 120 AKTS kred�s� kazanılmış ve

genel ağırlıklı not ortalaması (GNO) en az 2,00 olmalıdır.
(2) Tüm dersler� azam� süres� �çer�s�nde alan ancak başarısız olduğu dersler bulunduğu �ç�n mezun�yet

koşullarını yer�ne get�remeyen öğrenc�ler �ç�n 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddes� hükümler� uygulanır.
(3) Programlardan mezun�yet tar�h� aşağıdak� şek�lde bel�rlen�r:
a) Mezun�yet tar�h�, akadem�k takv�mde �lg�l� yarıyıl veya yaz okulu �ç�n bel�rt�len harf notlarının �lan tar�h�d�r.

Harf notları �lan ed�ld�kten sonra, madd� hata düzeltmes� ve G notunun tamamlanmasını tak�ben mezun olanlar �ç�n
mezun�yet tar�h� son harf notunun kes�nleşt�ğ� tar�ht�r.

b) Mezun�yet hakkı kazanmadan, ön l�sans d�ploması alarak Ün�vers�teden ayrılmak �steyen öğrenc�ler �ç�n
mezun�yet tar�h�, ön l�sans d�ploması almaya hak kazanılan yarıyılın harf notlarının �lan tar�h�d�r.

D�ploma
MADDE 41- (1) Kayıtlı olduğu ön l�sans programında en az 120 AKTS; 4 yıllık l�sans programında en az 240

AKTS kred�l�k ders� başarıyla tamamlayan, başarısız ders� olmayan, GNO’su en az 2,00 olan ve d�ğer
yükümlülükler�n� yer�ne get�ren öğrenc�ye; kayıtlı olduğu programın d�ploması �le Not Durum Belges� (Transkr�pt)
ver�l�r.

(2) Mezun�yet dereceler� d�plomaya yazılmaz.
(3) L�sans programına kayıtlı olan, �lk 4 yarıyıllık programı başarıyla tamamlayan, en az 2,00 GNO’yu

sağlayan ve d�ğer yükümlülükler�n� yer�ne get�ren öğrenc�n�n �steğ� üzer�ne kaydı s�l�nerek kend�s�ne ön l�sans
d�ploması ver�l�r.

(4) Sert�f�ka programları d�ploma programı değ�ld�r. Böyle b�r programı başarıyla tamamlayan katılımcıya
programa �l�şk�n sert�f�ka ver�l�r. Sert�f�ka programları kapsamında alınan dersler�n ders transfer� yapılmaz.

D�ploma ek�
MADDE 42- (1) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak d�ploma almaya hak kazanan

öğrenc�lere d�ploma �le b�rl�kte d�ploma ek� ver�l�r.
(2) D�ploma ek�, akadem�k ve meslek� yeterl�kler�n uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan ve

d�plomalara ek olarak ver�len b�r belged�r.
(3) D�ploma ek�, öğrenc�ler�n öğren�mler� süres�nce almış olduğu bütün dersler�n adları, AKTS kred�ler� ve

standart d�ploma ek� b�lg�ler�n� kapsar. D�ploma ek�, d�ploma yer�ne kullanılmaz.
Engell� öğrenc�ler
MADDE 43- (1) Engell�l�k durumu ve dereces� sağlık raporu �le kanıtlanmış olan Ün�vers�teye kayıtlı engell�

öğrenc�ler, bu Yönetmel�ğ�n ders almaya �l�şk�n hükümler�ne uymakla yükümlüdürler; ancak engeller� neden�yle
herhang� b�r ders�n gerekl�l�kler�n� yer�ne get�rmekte güçlük çekmeler� durumunda, danışmanlarının ve ders�n öğret�m
elemanlarının onayıyla söz konusu güçlükler�n g�der�lmes�ne �l�şk�n değ�ş�kl�kler, uyarlamalar ve düzenlemeler
yapılarak öğrenc�ler�n ders� almaları sağlanır. Öğrenc�ler ders�n gerekl�l�kler�n� tüm uyarlamalara rağmen yer�ne
get�rem�yorlar �se varsa o derse eşdeğer olan b�r başka ders alırlar.

(2) Ün�vers�teye kayıtlı engell� öğrenc�ler, bu Yönetmel�kte bel�rt�len sınavlara g�rmek zorundadırlar. Ancak,
öğrenc�ler�n performanslarının en �y� şek�lde değerlend�r�leb�lmes� �ç�n öğrenc�ler�n engeller� temel alınarak ders�
veren öğret�m elemanı onayı �le sınav yer�, süres� veya b�ç�m� değ�şt�r�l�p uygun hale get�r�leb�l�r. Sınavda kullanılacak
özel alfabe, b�lg�sayar ve büyüteç g�b� ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı k�ş� veya araçlar sağlanır.

D�s�pl�n
MADDE 44- (1) Öğrenc�ler�n d�s�pl�n �ş ve �şlemler�, 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğret�m Kurumları

Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre yürütülür.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 45- (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� mevzuat hükümler� uygulanır.
Yürürlük
MADDE 46- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 47- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� S�vas B�l�m ve Teknoloj� Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


