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YÖNETMELİK

Harran Ün�vers�tes�nden:

HARRAN 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; Harran Ün�vers�tes�ne bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve

meslek yüksekokullarında kayıt, eğ�t�m-öğret�m ve sınavlara �l�şk�n esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Harran Ün�vers�tes� önl�sans, l�sans ve d�ğer programlara öğrenc� kabulü,

kayıt �şlemler�, eğ�t�m-öğret�m programları, kayıt yen�leme ve s�lme �şlemler�, geç�şler, sınavlar ve değerlend�rme,
�nt�bak ve d�ploma hazırlanmasına �l�şk�n hükümler� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 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) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) Akadem�k b�r�m: Harran Ün�vers�tes�ne bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek

yüksekokulunu,
c) Akadem�k kurul: İlg�l� programda f��len eğ�t�m-öğret�m görev� yapan öğret�m üyeler� ve öğret�m

görevl�ler�nden oluşan ve �lg�l� bölüm/program başkanının başkanlık ett�ğ� kurulu,
ç) AKTS: Avrupa Kred� Transfer S�stem�ne göre �lg�l� programın yer aldığı d�ploma düzey� ve alan �ç�n YÖK

tarafından oluşturulan yükseköğret�m yeterl�l�kler çerçeves�nde �lg�l� d�ploma programını b�t�ren 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 ders
saatler� �le öğrenc�ler �ç�n öngörülen d�ğer faal�yetler �ç�n gerekl� çalışma saatler� göz önünde bulundurularak
hesaplanan değer�,

d) Bağıl Değerlend�rme S�stem� (BDS): Öğrenc�n�n b�r derstek� başarısının aynı derse kayıtlı d�ğer
öğrenc�ler�n başarı düzeyler�ne göre değerlend�r�lmes�n�,

e) Ç�ft anadal programı (ÇAP): Başarı şartını ve Senato tarafından bel�rlenen d�ğer koşulları sağlayan
öğrenc�ler�n aynı yükseköğret�m kurumunun �k� d�ploma programından eş zamanlı olarak ders alıp �k� ayrı d�ploma
alab�lmes�n� sağlayan programı,

f) Değ�ş�m programları: Yurt �ç� ve yurt dışı �k� yükseköğret�m kurumu arasında düzenlenen protokol
çerçeves�nde kurumların b�r�ne kayıtlı olan öğrenc�ler�n kısa sürel� olarak d�ğer kurumda eğ�t�m görmeler�n� ve b�r
kurumdan alınan dersler�n d�ğer yükseköğret�m kurumunda eşdeğer olarak kabul ed�leb�lmes�n� öngören programı,

g) Gözet�m l�stes�: Herhang� b�r yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalaması bu Yönetmel�ğ�n 23 üncü
maddes�nde bel�rt�len ortalamaların altında olan öğrenc�ler�n oluşturduğu l�stey�,

ğ) İlg�l� kurul: Harran Ün�vers�tes�ne bağlı akadem�k b�r�mler�n kurullarını,
h) İlg�l� yönet�m kurulu: Harran Ün�vers�tes�ne bağlı akadem�k b�r�mler�n yönet�m kurullarını,
ı) Kurumlar arası yatay geç�ş: Yükseköğret�m kurumlarının aynı düzeydek� eşdeğer d�ploma programları

arasında ve YÖK tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçeves�nde yapılan geç�ş�,
�) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�n�,
j) ÖSYS: Öğrenc� Seçme ve Yerleşt�rme S�stem�n�,
k) Program: Eğ�t�m-öğret�m süreler� �k� �la altı yıl olarak düzenlenm�ş ve bölümler altında yapılandırılmış

eğ�t�m-öğret�m alanlarını,
l) Rektör: Harran Ün�vers�tes� Rektörünü,
m) Senato: Harran Ün�vers�tes� Senatosunu,
n) Uzaktan öğret�m: Öğret�m etk�nl�kler�n�n b�l�ş�m teknoloj�ler�ne dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü,

öğrenc� �le öğret�m elemanı ve öğrenc�ler�n kend� aralarında karşılıklı etk�leş�m�ne dayalı eş zamanlı/eş zamansız
b�ç�mde ver�len öğret�m�,

o) Ün�vers�te: Harran Ün�vers�tes�n�,
ö) Ün�vers�te Eğ�t�m Kom�syonu: Harran Ün�vers�tes�ne bağlı akadem�k b�r�mlerden gönder�lecek eğ�t�m-

öğret�me �l�şk�n öner�ler� değerlend�ren kom�syonu,
p) Ün�vers�te Yönet�m Kurulu: Harran Ün�vers�tes� Yönet�m Kurulunu,
r) Yan dal programı: B�r d�ploma programına kayıtlı öğrenc�n�n, Senato tarafından bel�rlenen şartları taşıması

kaydıyla, aynı yükseköğret�m kurumu �ç�nde başka b�r d�ploma programı kapsamında bel�rl� b�r konuya yönel�k sınırlı
sayıda ders� almak suret�yle, d�ploma yer�ne geçmeyen yandal sert�f�kası alab�lmeler�n� sağlayan programı,

s) Yaz Okulu: Harran Ün�vers�tes�nde önl�sans ve l�sans programlarının b�r eğ�t�m-öğret�m yılının güz ve bahar
yarıyılları dışında kalan ve yaz aylarında uygulanan eğ�t�m-öğret�m programını,
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ş) YÖK: Yükseköğret�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğ�t�m-Öğret�mle İlg�l� Esaslar

Eğ�t�m-öğret�m yılı
MADDE 5 – (1) Harran Ün�vers�tes�ne bağlı akadem�k b�r�mlerde eğ�t�m-öğret�m; �lg�l� kurulların

kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akadem�k takv�me göre yürütülür.
Eğ�t�m-öğret�m türler�
MADDE 6 – (1) İlg�l� kurulların tekl�f�, Senatonun uygun görmes� ve YÖK’ün onayı �le örgün, �k�nc� öğret�m,

yaygın ve uzaktan eğ�t�m �le öğret�m yapılab�l�r.
Eğ�t�m-öğret�m dönemler� ve süreler�
MADDE 7 – (1) B�r�mlerde dersler, yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlen�r. Yarıyıl esasına göre yapılan

eğ�t�m-öğret�mde b�r eğ�t�m-öğret�m yılı, �k� veya üç yarıyıl olarak Senato tarafından bel�rlen�r. B�r eğ�t�m-öğret�m
yılında �k� yarıyıl uygulanan programlar �ç�n eğ�t�m-öğret�m b�r yarıyıl en az 70 �ş gününe karşılık gelen 14 haftalık
eğ�t�m-öğret�m günüdür. Kayıt ve dönem sonu sınavları �ç�n ayrılan süreler, bu süren�n dışındadır.

(2) Akadem�k b�r�mler�n �lg�l� kurullarının öner�s� ve Senatonun kararıyla gerekt�ğ�nde yaz okulu açılab�l�r.
Yaz okulunun �şley�ş ve uygulamaları Senato tarafından bel�rlenen esaslarla düzenlen�r.

(3) Öğrenc�ler, b�r yıl sürel� yabancı d�l hazırlık sınıfı har�ç, kayıt olduğu programa �l�şk�n dersler�n ver�ld�ğ�
dönemden başlamak üzere, her dönem �ç�n kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğren�m süres� �k� yıl olan
önl�sans programlarını azam� dört yıl, öğren�m süres� dört yıl olan l�sans programlarını azam� yed� yıl, öğren�m süres�
beş yıl olan l�sans programlarını azam� sek�z yıl, öğren�m süres� altı yıl olan l�sans programlarını azam� dokuz yıl
�ç�nde tamamlamak zorundadırlar. Öğrenc�ler�n hazırlık sınıfı har�ç, önl�sans ve l�sans programlarına �lk kayıt
yaptırdığı tar�hten �t�baren kayıtlı olduğu veya kayıt yen�lememe neden�yle kayıtsız olarak geç�rd�ğ� tüm yarıyıllar,
normal ve azam� eğ�t�m-öğret�m süres�ne dâh�ld�r.

(4) Eğ�t�m-öğret�m �le �lg�l� akadem�k takv�m öner�ler� akadem�k b�r�mlerce hazırlanarak, her yıl en geç mayıs
ayı sonuna kadar Senatonun onayına sunulur. Senato tarafından karara bağlanan akadem�k takv�m; Öğrenc� İşler�
Da�re Başkanlığınca �lan ed�l�r.

(5) Tıp Fakültes�, Veter�ner Fakültes�, D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes� ve hazırlık sınıfında eğ�t�m-öğret�m
dönemler�n�n süreler�, sınav �şlemler� ve akadem�k takv�m, �lg�l� b�r�m kurulunun öner�s� üzer�ne Senato tarafından
düzenlen�r.

Eğ�t�m-öğret�m programları
MADDE 8 – (1) Ün�vers�teye bağlı akadem�k b�r�mlerde örgün olarak b�r�nc� ve �k�nc� öğret�m yapılır. Ancak

�lg�l� akadem�k b�r�m kurulunun gerekçel� öner�ler�, Senatonun kararı ve YÖK onayı �le açık, dışarıdan, uzaktan ve
yaygın eğ�t�m de yapılab�l�r. B�r�mler ç�ft anadal ve yan dal g�b� programları da yürüteb�l�rler.

(2) İlg�l� kurullar d�plomaya yönel�k eğ�t�m-öğret�m programlarını, yükseköğret�m yeterl�l�kler çerçeves�nde
bel�rlenen program yeterl�l�kler�n� sağlayan ve Senato tarafından bel�rlenen esaslar doğrultusunda hazırlarlar. Ders ve
benzer� öğren�m türler� �le öngörülen dönem ve süreler� �lg�l� kurulun öner�s� ve Senato onayı �le bel�rlen�r.

(3) Müfredat, Senato tarafından uygun görülen forma göre akadem�k b�r�mler tarafından düzenlen�r; �lg�l�
kurulların öner�s� her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar Senatonun onayına sunulur ve Senato onayı �le kabul ed�l�r.

(4) Ün�vers�ten�n �ç�nden veya d�ğer ün�vers�telerden yapılacak yatay geç�ş, ç�ft ana dal ve yan dal �şlemler�;
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�, YÖK kararları ve Senato
tarafından bel�rlenen esaslar çerçeves�nde yürütülür.

Öğret�m d�l� ve yabancı d�lle öğret�m
MADDE 9 – (1) Ün�vers�tede öğret�m d�l� Türkçed�r.
(2) Senato kararı ve YÖK onayı �le önl�sans ve l�sans programlarında kısmen veya tamamen yabancı d�lde

eğ�t�m ver�leb�l�r. Bu programlarda zorunlu hazırlık sınıfı açılır.
(3) Öğret�m d�l� tamamen Türkçe olan programlarda Senato kararı �le �steğe bağlı yabancı d�l hazırlık sınıfı

açılab�l�r.
(4) Yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılması ve yabancı d�l hazırlık programlarına �l�şk�n esaslar,

Yükseköğret�m Kurumlarında Yabancı D�l Öğret�m� ve Yabancı D�lle Öğret�m Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İl�şk�n Yönetmel�k ve Senato kararları doğrultusunda yürütülür.

Öğret�m planları
MADDE 10 – (1) Ün�vers�teye bağlı tıp ve d�ş hek�ml�ğ� fakültes� dışındak� fakülte, yüksekokul ve meslek

yüksekokullarında ders geçme s�stem� esastır. Tüm dersler yarıyıl esasına göre düzenlen�r.
(2) Tıp Fakültes� ve D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes�nde eğ�t�m-öğret�m ve sınavlarla �lg�l� esaslar, �lg�l� b�r�m kurulu

öner�s� �le Senato tarafından bel�rlen�r.
(3) Ders AKTS’ler�, YÖK tarafından �lg�l� programın yer aldığı d�ploma düzey� ve alan �ç�n Türk�ye

Yükseköğret�m Yeterl�l�kler Çerçeves�ne göre bel�rlenen kred� aralığı ve öğrenc�ler�n çalışma saat� göz önünde
tutularak Senato tarafından bel�rlen�r. İlg�l� d�ploma programını b�t�ren 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� çalışmalar da göz önünde bulundurularak Senato
tarafından bel�rlenen �lkeler çerçeves�nde �ş yüküne dayalı ders AKTS’ler� hesaplanır.
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(4) B�r eğ�t�m-öğret�m yılında önl�sans ve l�sans programlarında her yarıyıl �ç�n ders ve uygulama kred�s� 30
AKTS’d�r. Eğ�t�m-öğret�m süres� �k� yıl olan programlarda 120 AKTS, dört yıl olan programlarda 240 AKTS, beş yıl
olan programlarda 300 AKTS, altı yıl olan programlarda �se 360 AKTS’d�r.

(5) Dersler�n öğret�m süres�nce dönemlere veya yıllara göre dağılımı; teor�k ve laboratuvar, her türlü
uygulama saat�, kred� değer� ve varsa koşulları �lg�l� kurulların kararı �le bel�rlen�r. Ön koşullu ders uygulaması, alınan
karardan b�r akadem�k yıl sonra uygulamaya g�rer.

Dersler
MADDE 11 – (1) B�r�m kurulunca program öğret�m planlarına alınan dersler; teor�k dersler, uygulamalar,

laboratuvarlar, atölye çalışmaları, tez, proje, staj, �ş yer� uygulamaları ve benzer� çalışmaları kapsar.
(2) Dersler/ders AKTS’ler�, YÖK tarafından �lg�l� programın yer aldığı d�ploma düzey� ve alanı �ç�n

yükseköğret�m yeterl�l�kler çerçeves�ne göre; �lg�l� d�ploma programını b�t�ren 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 ve uygulamalı ders saatler�
ve öğrenc�ler �ç�n öngörülen d�ğer faal�yetler �ç�n gerekl� �ş yükü göz önünde bulundurularak Senato tarafından
onaylanan esaslar çerçeves�nde bel�rlen�r.

(3) Eğ�t�m-öğret�m programındak� dersler; sem�ner, uygulama, kl�n�k uygulama, kl�n�k çalışması, atölye
çalışması, laboratuvar çalışması ve �nceleme, araştırma gez�s�, ödev, b�reysel çalışma, meslekî becer� uygulamaları,
probleme dayalı öğret�m, kanıta dayalı uygulamalar, �let�ş�m becer�ler�, hasta başı v�z�teler�, sınava hazırlanma, alan
çalışması, kütüphane çalışmaları, mezun�yet tez�, proje g�b� d�ğer etk�nl�kler� �çer�r.

(4) Dersler, zorunlu dersler ve meslek� seçmel�/seçmel� dersler olarak �k� grupta toplanır. B�r ders�n
alınab�lmes� �ç�n öngörülen ön koşullu dersler ve/veya ön koşul dersler� �lg�l� kurulun öner�s�yle Senato tarafından
önceden bel�rlenen esaslar çerçeves�nde karara bağlanır.

(5) B�r ön koşullu derse kaydolab�lmek �ç�n bu derse ön koşul olarak bel�rlenm�ş ders�n/ dersler�n alınmış ve
�lg�l� program tarafından bel�rlenm�ş ön koşulun/ön koşulların sağlanmış olması gerek�r.

(6) Derslere a�t her türlü hususlar ders� veren öğret�m elemanı tarafından bel�rlenerek yarıyıl/yıl başında
öğrenc�lere ders �zlence formu �le duyurulur ve b�r�m tarafından web sayfasından yayınlanır. Ders �zlence formunda;
Bologna b�lg� paket� çerçeves�nde, ders�n amacı, öğren�m kazanımları, öğren�m kazanımları �le program kazanımları
�l�şk�s�n� gösteren tablo, teor�k ve uygulama kısımlarına �l�şk�n �çer�ğ�, haftalık günü ve saat� (ç�zelge), ders konu
başlıklarının haftalara göre dağılımı, derse a�t kaynak ve araçlar, öğret�m tekn�k ve yöntemler�, öğret�m elemanlarına
a�t �let�ş�m b�lg�ler� ve ders�n ölçme ve değerlend�rme araçları �le bunların öğrenc� �ş yüküne katkıları yer alır.
Öğrenc�ler�n sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve d�ğer çalışmaların sayısı, başarı notuna katkı oranları ve
yarıyıl/yılsonu sınavının başarı notuna katkısı ders �zlence formunda bel�rt�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenc� Kayıt İşlemler� ve Dersler

Ün�vers�teye g�r�ş ve kes�n kayıt �şlemler�
MADDE 12 – (1) Akadem�k b�r�mlere kayıt �ç�n aşağıdak� şartlar aranır:
a) L�se veya l�se deng� meslek okulu mezunu olmak, yurt dışından alınan l�se d�plomalarının denkl�ğ�n�n M�llî

Eğ�t�m Bakanlığınca onaylanmış olması,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�nce (ÖSYM) yapılan yerleşt�rme sonucunda, o eğ�t�m-öğret�m

yılında Ün�vers�ten�n akadem�k b�r�mler�ne kayıt hakkı kazanmış olmak veya özel yetenek sınavı �le öğrenc� alınacak
akadem�k b�r�mlerde, o eğ�t�m-öğret�m yılı �ç�nde geçerl� olan puana ve şartlara sah�p olmanın yanı sıra yapılacak özel
yetenek sınavında başarılı olmak.

(2) Yabancı uyruklu öğrenc�ler�n Ün�vers�teye kayıtları, �lg�l� mevzuat �le Senato tarafından bel�rlenen �lke ve
şartlar çerçeves�nde yapılır.

(3) Öğrenc�ler�n akadem�k b�r�mlere kayıtları, YÖK tarafından bel�rlenen esaslara göre yapılır. Ün�vers�teye
kes�n kayıt e-Devlet üzer�nden veya �stenen belgeler �le Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığına şahsen yapılır. Ancak,
adaylar vekâlet verd�kler� k�ş�ler aracılığı �le de kayıt yaptırab�l�rler. Posta yoluyla kes�n kayıt yapılmaz.

(4) Kayıt �ç�n sahte veya tahr�f ed�lm�ş belge kullanan veya ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda sahtec�l�k
yaptığı bel�rlenen k�ş�ler�n kayıt �şlemler� �ptal ed�l�r. Hakkında �lg�l� mevzuata göre �şlem başlatılır.

(5) Eks�k belge �le kayıt yapılmaz. Kayıt süres� �ç�nde kes�n kaydını yaptırmayan aday, hakkını kaybeder.
(6) Ün�vers�teye kayıt olan her öğrenc� �ç�n �lg�l� akadem�k b�r�m tarafından, Senatonun bel�rled�ğ� esaslara

göre akadem�k danışman atanır.
Yatay, d�key geç�şler ve özel öğrenc�
MADDE 13 – (1) Yatay geç�şler; Ün�vers�ten�n programları arasında veya Ün�vers�te �le d�ğer yükseköğret�m

kurumları arasında yapılan geç�şlerd�r.
(2) D�key geç�şler; herhang� b�r ön l�sans programından mezun olanların, eğ�t�m ve öğret�mler�n� b�r l�sans

programında devam etme hakkını elde ett�kler� geç�şlerd�r.
(3) Özel öğrenc�; başka b�r yükseköğret�m kurumunda kayıtlı olan ön l�sans ve l�sans öğrenc�ler�, kayıtları

kend� ün�vers�teler�nde kalmak şartıyla, ders/dersler alab�len öğrenc�lerd�r.
(4) Yatay, d�key geç�şler ve özel öğrenc� �le �lg�l� esaslar Senato tarafından bel�rlen�r.
Yurt dışındak� ün�vers�telerle öğrenc� değ�ş�m�
MADDE 14 – (1) Ün�vers�te �le yurt dışındak� ün�vers�teler arasında yapılan �k�l� anlaşmalar, Erasmus ve

Mevlâna g�b� öğrenc� değ�ş�m programları çerçeves�nde, bu ün�vers�telere b�r veya �k� yarıyıl süreyle öğrenc�
gönder�leb�l�r.
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(2) Bu öğrenc�ler�n kayıtları bu süre �çer�s�nde Ün�vers�tede devam eder ve bu süre eğ�t�m-öğret�m süres�nden
sayılır. Bu öğrenc�ler, o dönem �ç�n kend� bölümler�nde/programında akadem�k danışmanın onayıyla gerekl� derslere
kayıt yapar. Ancak okuduğu ün�vers�tede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Seç�len dersler�n b�r yarıyıl �ç�n toplam
30 AKTS olması gerek�r. Bu dersler�n bel�rlenmes�, bölüm/program koord�natörünün ve �lg�l� bölümün/programın
tekl�f�, b�r�m yönet�m kurulunun kararı ve Rektörlüğün onayı �le kes�nleş�r. Bu derslerden alınan notlar, �lg�l� yarıyılın
başarısı olarak öğrenc� transkr�pt�ne �şlen�r ve akadem�k ortalamaya katılır.

(3) Yurt dışındak� ün�vers�teden değ�ş�m programı kapsamında gelen öğrenc�lere Ün�vers�tede okudukları süre
�çer�s�nde bu Yönetmel�k hükümler� uygulanır ve aldıkları dersler �ç�n kend�ler�ne not durum belges� ver�l�r.

Yurt �ç� ün�vers�telerle öğrenc� değ�ş�m�
MADDE 15 – (1) Ün�vers�te �le ulusal düzeyde d�ğer ün�vers�teler arasında yapılacak protokoller çerçeves�nce

öğrenc� değ�ş�m programı uygulanır. Bu protokoller Yükseköğret�m Kurumları Arasında Öğrenc� ve Öğret�m Üyes�
Değ�ş�m Programına İl�şk�n Yönetmel�k hükümler�ne göre yapılır.

K�ml�k kartı
MADDE 16 – (1) Ün�vers�teye kes�n kayıt yaptıran öğrenc�ye, fotoğraflı b�r öğrenc� k�ml�k kartı ver�l�r.
(2) K�ml�k kartını kaybeden veya k�ml�k kartı kullanılamayacak kadar yıpranan öğrenc�, �lg�l� kuruma yazılı

olarak başvurması hal�nde, yıpranma durumunda �se esk� k�ml�k kartını �ade etmes� koşuluyla kend�s�ne, 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.

(3) Mezun olan veya Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�len öğrenc�n�n k�ml�k kartını �ade etmes� zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Yen�leme, İnt�bak ve Ders Muaf�yet�, Ders Alma ve Akadem�k Danışmanlık

Yarıyıl kaydı, ders alma �şlemler�, ekle bırak, not yükseltme
MADDE 17 – (1) Her öğrenc�, akadem�k takv�mde bel�rt�len süreler �ç�nde ve bu Yönetmel�kte yer alan

hükümler çerçeves�nde, ders alma �şlemler�n� tamamlayarak kaydını yen�ler. Normal öğret�m süres�n� aşan öğrenc�ler,
ders alma �şlem�n� yapab�lmek �ç�n katkı payı veya �k�nc� öğren�m ücret�n� ödemek zorundadır. Bel�rt�len sürede
kaydını yen�lemeyen öğrenc�, o yarıyılda/yılda derslere ve sınavlara g�remez.

(2) Öğrenc�, �lg�l� yönet�m kurulunca kabul ed�lm�ş b�r mazeret� yoksa her yarıyılda/ yılda kaydını yen�lemek
zorundadır. Mazeret� sebeb�yle kaydını bel�rlenen süre �ç�nde yen�lemeyen öğrenc�, mazeret� �lg�l� yönet�m kurulunca
kabul ed�ld�ğ� takd�rde, akadem�k takv�mde bel�rlenen ek süre �ç�nde kaydını yen�leyeb�l�r.

(3) Mazeretl� ders alma süres� de dâh�l, bel�rlenen sürelerde ders alma �şlem�n� tamamlamayan öğrenc�ler, o
yarıyılda/yılda derslere ve sınavlara g�remezler; öğrenc�l�k haklarından yararlanamazlar.

(4) Öğrenc�n�n kayıt yen�lemed�ğ� yarıyıl/yıl 2547 sayılı Kanunda bel�rlenen öğren�m süres�nden sayılır.
(5) Öğrenc�, danışmanından yarıyıl/yıl ders kayıt onayını almak zorundadır.
(6) Öğrenc�, ders alma �şlemler� sırasında, başarısız olduğu, devam şartını sağlamadığı ve geçm�ş dönemlerden

h�ç almadığı ders/dersler� öncel�kl� olarak almak zorundadır.
(7) ÇAP ve yandal öğrenc�ler� har�ç olmak üzere, gözet�m l�stes�nde bulunmayan öğrenc�lere b�r yarıyılda

ver�leb�lecek AKTS m�ktarı; normal dönemdek� AKTS m�ktarına �lave olarak ara sınıflarda bu sınıfın AKTS
toplamının 1/3’ünü aşamaz. Son sınıf öğrenc�ler�ne maks�mum 45 AKTS olarak uygulanır.

(8) Öğrenc�, ancak danışmanının olumlu görüşüyle, üst yarıyıllardan ders alab�l�r. Bunun �ç�n, öğrenc�n�n;
öncek� yarıyıllardan başarısız ders� olmaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının 3,00 veya üstünde olması şarttır.

(9) Yarıyıl kaydını tamamlamış olan öğrenc�, akadem�k takv�mde bel�rt�len ders ekle-bırak tar�hler�nde ders
ekleme, bırakma ve şube değ�ş�kl�ğ�n� danışmanı �le b�rl�kte yapar ve �mzalanmış ders kayıt onayını alır.

(10) Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını (AGNO) yükseltmek �steyen öğrenc�ler daha önce aldıkları ve başarılı
oldukları dersler� o dersler�n ver�ld�ğ� yarıyılda tekrarlayab�l�rler. Ancak, bu durumda öğrenc�ler�n derse kayıt
yaptırmaları şarttır. Tekrar ed�lecek ders�n, ders �zlences�nde bel�rt�len ders değerlend�rme şartlarını yer�ne get�rmek
zorundadır. Tekrarlanan derste öncek� not ne olursa olsun alınan en son not geçerl�d�r. Başarısızlık hal�nde �lg�l� ders�
dönem�nde tekrarlamak zorundadırlar.

(11) İk�nc� öğret�m� bulunan bölümlerde, ders çakışması hal�nde; öğrenc� normal öğret�mde �se �k�nc�
öğret�mden, �k�nc� öğret�mde �se normal öğret�mden çakışan dersler� �le aynı �sm� taşıyan en fazla üç ders� ders ekleme
ve bırakma süres� �ç�nde danışmanın onayı �le alab�l�r.

(12) Öğrenc�, ders� ver�ld�ğ� yarıyılda almak zorundadır. Ancak ön koşullu dersler�n alınab�lmes� �ç�n
başarılması zorunlu olan dersler, �lg�l� b�r�mler�n yönet�m kurulu kararıyla farklı dönemlerde de açılab�l�r.

(13) Dersler�n okutulacağı yarıyıllar �le bu yarıyıllarda en az alınması gereken seçmel� ders sayısı ve/veya
AKTS’s�, �lg�l� b�r�m kurulunca eğ�t�m-öğret�m programlarında bel�rt�l�r. Seçmel� b�r ders�n açılab�lmes� �ç�n en az beş
öğrenc�n�n o derse kayıt yaptırması gerekmekted�r. Ancak bu sayı �lg�l� b�r�mler�n Yönet�m Kurulu Kararı �le
arttırılab�l�r. (Özel yetenek sınavı �le kayıt yaptıran öğrenc�ler�n seçm�ş oldukları seçmel� derslerde bu sayı aranmaz).

(14) 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 seçmel� derslere kaydı,
öğrenc� danışmanının öner�s� �le b�r�m yönet�m kurulu tarafından yapılır.

(15) Seçmel� dersler veya sonradan programdan çıkarılan dersler�n yer�ne danışmanın öner�s� ve �lg�l� b�r�m�n
yönet�m kurulu kararı �le uygun görülen dersler alınab�l�r.

(16) Öğrenc�lere yarıyıl kaydı ve ders alma başta olmak üzere eğ�t�m-öğret�m konularında karşılaşacakları
sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, bölüm başkanlıklarının öner�s� d�kkate alınarak b�r�m yönet�m
kurulunca, �lg�l� bölümün öğret�m elemanları arasından akadem�k danışmanlar görevlend�r�l�r.
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(17) Akadem�k danışmanların görevler�ne �l�şk�n esaslar Senato tarafından bel�rlen�r.
Ders muaf�yetler� ve �nt�bak
MADDE 18 – (1) B�r�mlerdek� programlardan b�r�ne yen� kayıt yaptıran öğrenc�ler, daha önce kayıtlı

bulundukları yükseköğret�m kurumunda başarmış oldukları dersler �ç�n �nt�bak ve muaf�yet taleb�nde bulunab�l�rler.
İnt�baklar ve ders muaf�yet� �le �lg�l� esaslar Senato tarafından bel�rlen�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Derslere Devam ve Sınavlar

Derslere devam
MADDE 19 – (1) Öğrenc�ler�n derslere devam zorunluluğu, her yarıyıl �ç�n en az %70, tamamen uygulamalı

ders saat�nden oluşan derslerde en az %80 olmak zorundadır.
(2) Sağlık raporu derslere devam yükümlülüğünü kaldırmaz. Öğrenc�ler, �lg�l� kurullarca kabul ed�len sağlık

raporlarının kapsadığı süreler �ç�nde de devamsız sayılırlar ve bu süre �ç�nde h�çb�r derse ve sınavlara g�remezler.
(3) Öğrenc�, süres� �ç�nde ve usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam edemez ve bu dersler�n

sınavlarına g�remez.
(4) Öğrenc�ler�n derse devam durumları ders� veren öğret�m elemanı tarafından �zlen�r. Öğrenc�ler�n dönem �ç�

değerlend�rmeler� sem�ner, uygulama, kl�n�k uygulama, kl�n�k çalışması, atölye çalışması, laboratuvar çalışması ve
�nceleme, araştırma gez�s�, ödev, b�reysel çalışma, meslekî becer� uygulamaları, probleme dayalı öğret�m, kanıta
dayalı uygulamalar, �let�ş�m becer�ler�, sınava hazırlanma, alan çalışması, kütüphane çalışmaları, mezun�yet/b�t�rme
tez�, proje ve dönem sonundak� durumları, �lg�l� öğret�m elemanı tarafından söz konusu yarıyıl/yıl dersler�n�n son
haftasında �lan ed�l�r. Derse devam zorunluluğunu yer�ne get�rmeyen öğrenc�ler, yıl/yarıyıl sonu sınavına g�remezler.

(5) Ün�vers�te tarafından b�l�m, kültür ve spor faal�yetler�ne katılmak üzere görevlend�r�len öğrenc�ler�n
görevlend�r�ld�kler� süreler �le �lg�l� yönet�m kurulunca kabul ed�len eğ�t�m-öğret�m� �lg�lend�ren kurum dışı tems�l
süreler�, devam şartı dışında tutulur.

(6) 21/5/1986 tar�hl� ve 3289 sayılı Gençl�k ve Spor H�zmetler� Kanununun 29 uncu maddes� uyarınca
Türk�ye’y� uluslararası sev�yede yurt �ç� ve yurt dışında tems�l eden öğrenc�ler �ç�n derslere devam koşulu aranmaz.
Bu durumdak� öğrenc�ler�n ara sınav ve/veya yarıyıl/yılsonu sınav hakları saklıdır.

(7) Öğrenc�ler�n daha önce devam koşulunu yer�ne get�rd�kler� ve tekrar aldıkları ders�n sınavlarına katılmaları
gerek�r. Bu dersler �ç�n devam zorunluluğu aranmaz. Sadece uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu
sağladıkları halde başarısız olan öğrenc�ler, uygulamalara ve sınavlarına katılmak zorundadır.

(8) Teor� ve uygulamadan oluşan derslerde devam koşulunu sağladıkları halde yapılan uygulama sınavında
başarısız olan öğrenc�ler, bu derse yen�den kayıt yaptırdıklarında derse ve uygulamalara devam etmek, ver�lecek ödev
ve projeler� hazırlamak ve ara sınavlara katılmak zorundadırlar.

(9) Öğrenc�ler�n devam durumları, ders� veren öğret�m elemanı tarafından öğrenc�den alınan �mza �le tak�p
ed�l�r.

Sınavlar
MADDE 20 – (1) Sınavlar; ara sınav, dönem sonu sınavı, muaf�yet sınavı, kısa sürel� sınavlar, mazeret sınavı

ve bütünleme sınavıdır. İlg�l� yönet�m kurullarının kararı �le bu sınavlar yazılı, uygulamalı veya sözlü olarak
yapılab�l�r. Ayrıca Senato tarafından bel�rlenen farklı sınav uygulamaları da yapılab�l�r.

(2) Her yarıyılda, dönem �ç�nde b�r� ara sınav olmak üzere en az �k� sınav �le b�r yarıyıl sonu sınavı yapılır.
Yapılacak olan dönem �ç� sınav sayısı ve değerlend�rme oranı ve sınav tar�hler� ders�n öğret�m elemanı tarafından ders
�zlence formunda bel�rt�l�r ve �lg�l� yönet�m kurulları tarafından karara bağlanır.

(3) B�t�rme projes�, b�t�rme ödev�, dönem projes�, staj, saha çalışması, sunum, laboratuvar, uygulama ve
benzer� derslerde b�r�m kurulu kararı �le ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı şartı aranmayab�l�r. Bu derslerde yarıyıl
harf notu, öğrenc�n�n yarıyıl �ç� çalışmaları göz önünde tutularak ver�leb�l�r.

(4) Yarıyıl �ç�ndek� ara sınav tar�hler�, bölüm/program başkanlıklarınca veya akadem�k b�r�mler tarafından
yarıyılın �lk ayı �ç�nde �lan ed�l�r. Ara sınav tar�hler�ndek� değ�ş�kl�kler, bölüm başkanının onayı ve �lg�l� yönet�m
kurulları tarafından karara bağlanır.

(5) B�r öğrenc�n�n yarıyıl sonu sınavına g�reb�lmes� �ç�n dönem �ç� devam şartını yer�ne get�rm�ş olması
zorunludur.

(6) Gerek görüldüğünde sınavlar, bölüm/program kurulunun tekl�f� ve �lg�l� yönet�m kurulunun kararı �le
cumartes� ve/veya pazar günler� de yapılab�l�r.

(7) Hakkında açılan d�s�pl�n soruşturması sonucunda herhang� b�r sınavda kopya çekt�ğ�, kopyaya teşebbüs
veya yardım ett�ğ� tesp�t ed�len öğrenc�n�n sınavı geçers�z sayılır ve o sınav �ç�n sıfır ham notu ver�l�r.

(8) Yıl/yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının gün ve saatler� akadem�k takv�mde bel�rt�len tar�hlerde, �lg�l�
akadem�k b�r�mler tarafından düzenlenerek sınavlardan en az onbeş gün önce �lan ed�l�r.

(9) Mazeret sınavı, �lg�l� yönet�m kurulunca kabul ed�len haklı ve geçerl� b�r sebeple sınavlara katılmayan
öğrenc�ler �ç�n açılan sınavdır. Öğrenc�, mazeret�n�n b�t�m�n� tak�p eden üç �ş günü �ç�nde �lg�l� akadem�k b�r�me
d�lekçe �le müracaat etmel�d�r. Mazeret sınav hakkı, sadece ara sınavlar �ç�n ver�l�r. Mazeret sınavı, dönem sonu
sınavları başlamadan yapılır. Mazeret sınavı �le �lg�l� esaslar Senato tarafından bel�rlen�r.

(10) Mezun�yet� �ç�n azam� öğren�m süres�n� kullanmamış öğrenc�lerden, devam şartını yer�ne get�r�p en fazla
�k� dersten başarısız olan veya mezun�yet� �ç�n AGNO’sunun en az 2,00 olma şartı har�ç tüm gerekler� yer�ne get�rm�ş
en fazla �k� dersten başarısız olan öğrenc�lere; bu sınav sonucu alacağı notun katkısıyla AGNO’sunu en az 2,00
düzey�ne çekeb�lecek durumda olması koşuluyla, �k� ders sınavına g�reb�l�rler. İk� ders sınavında başarılı olmak �ç�n en
az (CC) harf notu almış olmak gerek�r. İk� ders sınavının uygulanmasına �l�şk�n esaslar Senato tarafından bel�rlen�r.
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(11) Bütünleme sınavlarının yapılıp yapılmayacağı Senato tarafından bel�rlen�r.
(12) Her türlü sınav evrakı, sınava g�r�ş tar�h�nden �t�baren �k� yıl süre �le �lg�l� akadem�k b�r�m�n bel�rleyeceğ�

yöntemle akadem�k b�r�m tarafından saklanır.
(13) Sınavlara kablolu ve kablosuz �let�ş�m araçları �le g�r�lemez. Sınavlar �lg�l� b�r�mler tarafından elektron�k

c�hazlarla kayıt altına alınab�l�r.

ALTINCI BÖLÜM
Ders Başarı Durumu, Notlarda Madd� Hata ve Not Ortalaması Hesaplaması

Ders�n harf notu
MADDE 21 – (1) B�r derstek� başarı durumu yarıyıl sonu harf notu �le bel�rlen�r. Öğrenc�n�n b�r dersten aldığı

harf notu, o derste yaptığı yarıyıl �ç� çalışmalar (ara sınavlar, ödevler, uygulama g�b�) ve yarıyıl sonu sınavında aldığı
notlar b�rl�kte değerlend�r�lerek elde ed�l�r.

(2) Yarıyıl/yıl �ç� çalışmaları, ölçme ve değerlend�rme faal�yetler�n�n toplam oranı %50 �le %70 aralığında
hesaplanır. Kalan oran yarıyıl/yıl sonu sınavının oranı olarak bel�rlen�r.

(3) B�t�rme tez�, b�t�rme projes�, b�t�rme ödev�, staj, saha çalışması, laboratuvar, tez, proje çalışması, sunum ve
benzer� dersler �le entegre s�stemdek� derslerde b�r�m kurulu kararı ve Senatonun onayıyla ara sınav ve/veya yarıyıl/yıl
sonu sınavı uygulanması şartı aranmaz ve değerlend�rmeler %0 �le %100 aralığında hesaplanır.

(4) Uzaktan öğret�m yöntem� �le ver�len derslerde, gözet�ms�z yapılan ölçme değerlend�rme faal�yetler�n�n
genel başarıya etk�s� %20, yarıyıl/yıl sonu sınavının etk�s� %80’d�r.

(5) Yarıyıl/yıl �ç� değerlend�rme ağırlığı, �lg�l� öğret�m elemanı tarafından ders �zlence formunda bel�rt�l�r.
(6) Öğrenc�n�n b�r derstek� başarısı, bağıl değerlend�rme yöntem� �le bel�rlen�r. Bu değerlend�rme, öğrenc�n�n

yarıyıl �ç� çalışmalarında gösterd�ğ� başarı ve yarıyıl sonu sınavında aldığı not b�rl�kte değerlend�r�lerek ve sınıfın
genel başarı düzey� göz önünde bulundurularak saptanır. Bağıl değerlend�rme s�stem� �le �lg�l� usul ve esaslar Senato
tarafından bel�rlen�r.

(7) B�r derstek� başarı durumu başarı notu �le bel�rlen�r. Başarı notu harfler�n�n anlamları şunlardır:
a) B�r dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) ve (DD) notlarından b�r�s�n� alan öğrenc� o ders� başarmış

sayılır.
b) B�r dersten (FF), (FD) ve (FZ) notunu alan öğrenc� o dersten başarısız sayılır.
(8) Başarı notlarının �fade ett�kler� başarı dereceler� ve katsayıları aşağıdak� tabloda göster�lm�şt�r:
    Başarı Notu          Katsayı
           AA 4.00
           BA 3.50
           BB 3.00
           CB 2.50
           CC 2.00
           DC 1.50
           DD 1.00
           FD 0.50
           FF 0.00
           FZ 0.00
(9) Tıp Fakültes� ve D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes�nde harfl� notlar, başarı notu, değerlend�rme, not aralıkları ve

öğrenc� başarısıyla �lg�l� d�ğer hususlar Senato tarafından bel�rlen�r.
Ağırlıklı Genel Not Ortalaması
MADDE 22 – (1) Öğrenc�ler�n başarı durumu her yarıyıl/yıl sonunda Öğrenc� İşler� Da�res� Başkanlığı

tarafından, Ağırlıklı Genel Not Ortalamaları hesaplanarak bel�rlen�r. Öğrenc�n�n b�r dersten elde ett�ğ� ağırlıklı puan, o
ders�n AKTS değer� �le aldığı harf notu katsayısının çarpımından elde ed�l�r.

(2) Ağırlıklı genel not ortalaması, öğrenc�n�n öğren�m� süres�nce bütün derslerdek� son notları esas alınarak
hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan dersler�n AKTS toplamına bölünmes� �le bulunur. Elde ed�len
ağırlıklı genel not ortalaması, v�rgülden sonra �k� hane olmak üzere göster�l�r.

Gözet�m l�stes�
MADDE 23 – (1) Aşağıda göster�len öğrenc�ler gözet�m l�stes�ne alınır:
a) B�r�nc� sınıfta olup herhang� b�r yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamaları 1.70’�n altında olan

öğrenc�ler,
b) İk�nc� sınıfta olup herhang� b�r yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamaları 1.80’�n altında olan

öğrenc�ler,
c) Normal öğren�m süres� 2 yıl olan b�r�mler�n son sınıfında 2.00 altında olan öğrenc�ler,
ç) Üçüncü sınıfta olup herhang� b�r yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamaları 1.90’ın altında olan

öğrenc�ler,
d) Dördüncü ve beş�nc� sınıfta olup herhang� b�r yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamaları 2.00’ın altında

olan öğrenc�ler.
(2) Gözet�m l�stes�ne alınan öğrenc�ler�n b�r yarıyıldak� ders yükü en fazla 24 AKTS’d�r. Gözet�m l�stes�nde

�ken ağırlıklı genel not ortalamalarını bel�rt�len düzeyler�n üzer�ne çıkartan öğrenc�ler normal statüde öğren�mler�ne
devam ederler.

(3) Kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu �t�barıyla ağırlıklı genel not ortalaması bel�rlen�rken, alt yarıyıllardan
alınamayan dersler ağırlıklı not ortalamasına katılmaz.
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Ders başarı durumu
MADDE 24 – (1) Öğrenc�ler�n her yarıyıl/yıl başarı durumları Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığı tarafından

hesaplanarak bel�rlen�r.
(2) Devamsızlık neden�yle başarısız notu (FZ); derse devam yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeyen veya ders

uygulamalarına �l�şk�n koşulları yer�ne get�remed�ğ� �ç�n başarısız olan öğrenc�lere ver�l�r. (FZ) notu not ortalamaları
hesabında hesaba katılır.

(3) Öğrenc�ler�n başarı durumları b�t�rd�kler� yarıyıl/yılda almış oldukları derslere a�t bulundukları döneme
kadar almış oldukları tüm dersler �ç�n “Ağırlıklı Genel Not Ortalaması” (AGNO) �le �zlen�r. AGNO’nun
hesaplanmasında AA’dan FZ’ye kadar ver�len notlar esas alınır. AGNO tekrar ed�len derslerden alınan en son not göz
önüne alınarak hesaplanır. Bütün notlar öğrenc�n�n not belges�ne geç�r�l�r.

(4) Öğrenc�n�n mezun olab�lmes� �ç�n programın gerekt�rd�ğ� tüm koşulları yer�ne get�rerek, F kodlu
dersler�n�n olmaması ve AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekl�d�r.

(5) B�r dersten F kodlu not alan öğrenc� bu ders�, ders�n açıldığı dönemde tekrar almak zorundadır.
(6) Bulunduğu yarıyılın/yılın bütün dersler�n� alarak başarılı olmak kaydı �le o yarıyıl/yıl not ortalaması

(YNO) 3.00-3.49 arasında olan öğrenc�ler onur öğrenc�s�, 3.50-4.00 arasında olan öğrenc�ler �se yüksek onur öğrenc�s�
sayılır. Bu öğrenc�ler�n l�stes� her yarıyılın/yılın sonunda �lan ed�l�r. D�s�pl�n cezası alan öğrenc�ler, onur öğrenc�s�
veya yüksek onur öğrenc�s� sayılmaz ve �lan ed�lmez. Onur öğrenc�s� veya yüksek onur öğrenc�s� olmaya hak
kazananların belgeler� �lg�l� yarıyılın/yılın sonunda ver�l�r.

Notlarda madd� hata
MADDE 25 – (1) Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığı tarafından �lan ed�len yarıyıl sonu harf notlarına �l�şk�n

öğrenc�n�n �t�razı ve düzeltme başvuruları beş �ş günü �ç�nde ders�n ver�ld�ğ� �lg�l� bölüm başkanlığına d�lekçe �le
yapılır.

(2) Harf notlarında madd� hata yapılmış olması hal�nde �lg�l� öğret�m elemanı düzeltmelere �l�şk�n belgelerle
b�rl�kte ders�n ver�ld�ğ� bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurur. Düzeltme �şlemler� �lg�l� b�r�m yönet�m kurulu
tarafından karara bağlanır.

(3) Harf notları �le �lg�l� madd� hataların �zleyen yarıyıl kayıt yen�leme süres�n�n başına kadar düzelt�lm�ş
olması gerek�r.

(4) Öğrenc�ler öğret�m elemanının not değerlend�rme yöntem�ne �t�razda bulunamazlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
İz�nl� Sayılma, Haklı ve Geçerl� Nedenler

İz�nl� sayılma
MADDE 26 – (1) Öğrenc�ler, haklı ve geçerl� nedenlerle tekrar Ün�vers�teye dönmek üzere b�r�mler�n�n �lg�l�

kurullarının kararı �le �z�nl� sayılab�l�rler. İz�nl� sayılma �stekler� her yarıyılın �lk on beş günü �ç�nde yapılır. Ancak çok
özel durumlarda yapılacak başvurular, bu süren�n dışında olab�l�r.

(2) İz�nl� sayılma �steğ� b�r yarıyıldan az olamaz. İk� yıllık yüksekokullarda �k� yarıyıla, fakülte ve dört yıllık
yüksekokullarda dört yarıyıla kadar kayıt dondurulab�l�r. Ancak uzun sürel� tedav�ye �ht�yaç gösteren hastalıklar
sebeb�yle alınan sağlık raporları değerlend�r�lerek, bu süreler �k� katına çıkarılab�l�r.

(3) İlg�l� b�r�m yönet�m kurulunca kabul ed�len �z�nl� sayılma süreler�, öğren�m süres�nden sayılmaz.
Haklı ve geçerl� nedenler
MADDE 27 – (1) Öğrenc�ler�n mazeretl� veya �z�nl� sayılması �ç�n haklı ve geçerl� nedenler aşağıda

sıralanmıştır:
a) Öğrenc�n�n, sağlık kuruluşlarınca ver�len sağlık raporuyla belgelenm�ş sağlıkla �lg�l� mazeret�n�n olması,
b) 2547 sayılı Kanun hükümler�ne göre öğret�m�n aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğren�me

YÖK kararı �le ara ver�lmes�,
c) Mahall�n en büyük mülk� am�r�nce ver�lecek b�r belge �le belgelenm�ş olması şartıyla, doğal afetler

neden�yle öğrenc�n�n öğren�m�ne ara vermek zorunda kalmış olması,
ç) B�r�nc� derecede yakınlarının ağır hastalığı hal�nde, bakacak başka k�msen�n bulunmaması neden�yle,

öğrenc�n�n öğren�m�ne ara vermek zorunda olduğunu belgelemes�,
d) Öğrenc�n�n ekonom�k nedenlerle eğ�t�m ve öğret�m�ne ara vermek zorunda olduğunu belgelemes�,
e) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, tab� olduğu �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre öğrenc�n�n,

öğrenc�l�k sıfatını kaldırmayan veya �hracını gerekt�rmeyen mahkûm�yet hal�,
f) Öğrenc�n�n hang� sıfatta bulunursa bulunsun, tec�l hakkını kaybetmes� veya tec�l�n�n kaldırılması neden�yle

askere alınması,
g) Öğrenc�n�n tutukluluk hal�,
ğ) Öğrenc�n�n, eğ�t�m ve öğret�m�ne katkıda bulunacak, en çok b�r yıl sürel� ve belgelenm�ş ün�vers�te dışı

burs, staj veya araştırma �mkânına sah�p olması,
h) İlg�l� b�r�m yönet�m kurulunun haklı ve geçerl� kabul edeceğ� d�ğer nedenler �le öğrenc�n�n Rektörlükçe

�z�nl� sayılması.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Mezun�yet, D�ploma, D�ploma Ek�, Katkı Payları-Öğren�m Ücretler�,

Kayıt S�lme, S�ld�rme, İl�ş�k Kesme, Ayrılma, D�s�pl�n İşlemler� ve
Tebl�gata İl�şk�n Esaslar

Mezun�yet, d�ploma ve d�ploma ek�
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MADDE 28 – (1) D�ploma ve mezun�yet belgeler�ne yazılacak mezun�yet tar�h� öğrenc�ler�n öğren�mler�n�
tamamladığı en son tar�h olan, Senato tarafından kabul ed�len akadem�k takv�mde bel�rt�len yarıyıl/yıl sonu sınav
haftasının son gününü tak�p eden �lk �ş günü veya yaz dönem�/bütünleme/mezun�yete �k� ders sınavı/ek sınav
haftasının son gününü tak�p eden �lk �ş günü veya stajın son günüdür.

(2) Derece �le mezun olan öğrenc�ler, Senato tarafından bel�rlenen esaslara göre tesp�t ed�l�r.
(3) Önl�sans ve l�sans d�ploması ver�leb�lmes� �ç�n, öğrenc�n�n, eğ�t�m-öğret�m programında planlanan dersler�

başarı �le tamamlamış ve en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlamış olması gerek�r.
(4) Öğrenc�lere ver�lecek d�plomalar ve d�ploma ek� Senato tarafından bel�rlenen esaslara göre düzenlen�r.
Katkı payları ve �k�nc� öğret�m ücretler�
MADDE 29 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddes� ve Cumhurbaşkanı kararları çerçeves�nde bel�rlenen

katkı payları, öğren�m ücretler� �le d�ğer ücretler Ün�vers�te Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlen�r.
Kayıt s�lme, s�ld�rme, �l�ş�k kesme ve ayrılma
MADDE 30 – (1) Aşağıdak� hâllerde �lg�l� yönet�m kurulu kararıyla öğrenc�n�n �lg�l� akadem�k b�r�mle �l�ş�ğ�

kes�l�r:
a) Öğrenc�n�n, Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler� çerçeves�nde çıkartılma

cezası almış olması,
b) Ş�zofren� ve kalıcı yet� kaybına neden olan d�ğer ps�koloj�k bozukluklar neden�yle tüm öğren�m süres�

�ç�nde devamsızlığı �k� yılı aşan öğrenc�lerden durumlarının sağlık kurulu raporuyla belgelenmes� koşulu �le
öğren�mler�ne devam edemeyecekler�ne �lg�l� akadem�k b�r�m�n yönet�m kurulunca karar ver�lm�ş olması,

c) Kend� �steğ� �le kaydını s�ld�rm�ş olması.
(2) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddes� hükümler� çerçeves�nde bel�rt�len süreler �çer�s�nde devam ve başarı

şartlarını yer�ne get�remeyen öğrenc�ler�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
(3) Ün�vers�teden yatay geç�ş yolu ve d�ğer yöntemlerle ayrılanların dosya muhtev�yatı, YÖK Başkanlığınca

bel�rlenen esaslar çerçeves�nde �lg�l� b�r�me gönder�l�r.
(4) Katkı payı ve/veya öğren�m ücret� taks�t�n� yatırmış oldukları yarıyılın eğ�t�m ve öğret�m� başladıktan

sonra Ün�vers�teden ayrılan, çıkarılan, kaydı s�l�nen veya mezun olanların o yarıyılla �lg�l� yatırdığı katkı payı ve/veya
öğren�m ücret� �ade ed�lmez.

(5) Ün�vers�teden �l�ş�k kes�lmes�yle �lg�l� usul ve esaslar Senato tarafından bel�rlen�r.
D�s�pl�n �şlemler�
MADDE 31 – (1) Öğrenc�ler�n d�s�pl�n �şlemler�, Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ�

hükümler�ne göre yürütülür.
Tebl�gat ve adres b�ld�rme
MADDE 32 – (1) Öğrenc�n�n Adrese Dayalı Nüfus Kayıt S�stem�nde yer alan adres�, tebl�gat adres�d�r. Her

türlü tebl�gat bu adrese posta aracılığı �le �adel� ve taahhütlü olarak yapılmak ve �lg�l� b�r�mde �lan ed�lmek suret�yle
tamamlanmış sayılır.

(2) Adres� değ�şen öğrenc�ler, bunu kayıtlı olduğu akadem�k b�r�me altı hafta �ç�nde yazılı olarak b�ld�rmek
zorundadır. B�ld�r�mde bulunmayan veya yanlış ya da eks�k adres b�ld�ren öğrenc�ler, akadem�k b�r�mler�nce mevcut
adresler�ne tebl�gat yapılması hâl�nde, kend�ler�ne tebl�gat yapılmadığını �dd�a edemezler.

(3) Öğrenc�ler, Ün�vers�te tarafından sağlanan veya kend�ler�n�n b�ld�rd�kler� e-posta adres�ne gönder�len
�let�ler� �zlemekle yükümlüdür.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hâllerde, �lg�l� mevzuat hükümler� �le Senato kararları

uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 34 – (1) 25/7/2004 tar�hl� ve 25533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran Ün�vers�tes� Önl�sans

ve L�sans Eğ�t�m-Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut öğrenc�ler�n tab� olacağı mevzuat
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden önce Ün�vers�teye kayıt yaptırmış

öğrenc�ler hakkında tab� oldukları öncek� mevzuat hükümler� uygulanmaya devam eder. Fakat bu öğrenc�ler�n talep
etmeler� durumunda haklarında bu Yönetmel�k hükümler� uygulanır.

Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmel�k 2019-2020 eğ�t�m-öğret�m yılı güz yarıyılı başından �t�baren geçerl� olmak

üzere yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Harran Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.


