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 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği’nin Güncellenmesi İle İlgili Görüş 

 Akademik birimler, bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla Senato kararı 

ile uygulama usul ve esaslarını belirleyebilir.

 Özel Öğrenci Başlığı hiç bulunmamaktadır. Madde 37 olarak verilmelidir. (Yarıyıl 

başlangıcından 15 gün önce yapılması vurgulanmalıdır)

 Öğrenci İşleri kısmında ‘Madde 5- (2) ekleme-değişim programları yoluyla öğrenci, 

özel öğrenci kabulü’ şeklinde düzeltilmelidir.

 Kayıt İşlemleri için;

1- Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak; yabancı ülke liselerinden mezun 

olanların diploma denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması,

eklenmelidir. 

2- Öğrenci adayından kayıt sırasında, öğrenci kayıt kılavuzunda yer alan belgelerin aslı 

veya fotokopisi alınır. (Diğer üniversitelerden tarafından E-Devlet üzerinden kayıtlanan 

öğrencilerden belge alınması kaldırılmıştır) 

3- Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların yükseköğretim kurumundan çıkarma 

cezası almamış veya herhangi bir nedenle kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekir.

4- E-devletten kayıt yapan öğrenciler ders kaydı yapmadan öğrenci belgeleri aldıklarında 

pasif yazdığından yaşanan bu sıkıntının düzenlenmesi 

 Madde 6- (8) bakılmadan kelimesi bakılmaksızın olmalı.

 Uyum programı (1) Uyum programı, Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin, 

Üniversitenin akademik ve sosyal ortamıyla tanışması için düzenlenen etkinlikleri içerir. Bu 

etkinliklerle öğrencilerin; Üniversite yaşamına uyum sağlamaları, Üniversiteli olmanın farkını 

yaşamaları, Üniversitenin akademik ve sosyal olanaklarını tanımaları amaçlanır. 

(2) Uyum programı, akademik ve ilgili idari birimler tarafından hazırlanır ve öğrenci 

kayıtlarının yapıldığı hafta ilan edilir. ‘

eklenmelidir. 

 Danışman kısmına ekleme;

1- Üniversiteye kayıt olan her öğrenci için ilgili akademik birim tarafından, Senatonun 

belirlediği esaslara göre akademik danışman atanır.

2- Danışman kısmına eklemeler yapılmalıdır. (Öğrenciye öğrenimi boyunca eğitim–

öğretimlerini ilgili mevzuat çerçevesinde planlayabilmesi konusunda yardımcı olmak. b) 

Kayıtların yapılması veya yenilenmesi sırasında öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli 



derslerin belirlenmesini, derslere öğretim programları nedeniyle uygulanacak intibaklar 

konusunda öğrencinin yönlendirilmesini ve öğrencinin mezuniyeti için gerekli dersleri eksiksiz 

almasını sağlamak. c) Öğrencinin alacağı dersleri akademik başarı durumuna göre 

değerlendirdikten sonra yarıyıl/yıl kayıt onayını vermek. ç) Karşılaştığı sorunların çözüm 

sürecinde öğrenciye destek olmak. d) Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer 

konularında öğrenciyi bilgilendirmek ve yönlendirmek gibi)

Madde 9- (6) Eğitim-öğretim döneminin ……şeklinde güncellenmelidir. 

 Senato, birden fazla örgün eğitim programında yer alan bazı derslerin uzaktan öğretim 

yolu ile yürütülmesine ilgili kurulların önerisi ile karar verebilir.

 Öğretim Planları ve Dersler (Madde 16);

1- Diploma programını bitiren bir öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler 

program kazanımlarını oluşturur. Paydaş görüşleri ve ihtiyaçları, kalite kontrol, akreditasyon 

süreçleri dikkate alınarak program kazanımları bölüm/birim kurulu tarafından belirlenir ve 

Senatonun onayı ile kesinleşir.

2- İki yıl süreli ön lisans programları 120 AKTS kredisi, dört yıl süreli lisans programları 

240 AKTS kredisi, beş yıl süreli lisans programları 300 AKTS kredisi, altı yıl süreli lisans 

programları ise 360 AKTS kredisi olarak planlanır. Bir dersin AKTS kredisinin nasıl 

hesaplanacağına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

3- Dersin gruplara ayrılması – (1) Bir ders için birim yönetim kurulu kararı ile birden 

fazla grup oluşturulabilir. Ancak birden fazla grup oluşturulduğunda, bu gruplardaki ortalama 

öğrenci sayısı teorik derslerde 25’ten, uygulama veya seçimlik derslerde 10’dan az olamaz. 

Eğitim-öğretimin bireysel veya küçük gruplarla yapılmasının zorunlu olduğu hallerde öğrenci 

sayısı sınırlanmaz. İstisnai durumlar, birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. 

(Mezuniyet Projesi, Bitirme Projesi, Tasarım/Atölye Dersleri gibi)

 Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler, dönem sonu sınavına 

giremezler.

 Madde 21- 

1- Öğrenciler, devamsızlık nedeniyle tekrarlamak zorunda oldukları ders ile hiç almadığı 

derslere öncelikli olarak kayıt olmak zorundadırlar. Bu dersler farklı dönemlerden ise en alttaki 

dönem derslerinden başlama şartı ile bulundukları döneme ait derslere kayıt olurlar. Ders 

programında çakışmama koşuluyla kendi dönemlerine ait dersleri de alabilirler. 

2- Öğretim programı dikkate alınarak ilgili yarıyıl için gereken dersleri almış ve 

GANO’su 3,00 olan öğrenciler; ders gün ve saatinin programındaki dersleriyle çakışmaması 



koşuluyla, danışmanının olumlu görüşüyle ders alabilir. Bunun için, öğrencinin; önceki 

yarıyıllardan başarısız dersi olmaması gerekir. 

3- Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, (DC) ve (DD) notu ile 

başardıkları dersleri tekrar alabilir. Dersin tekrarlandığı yarıyılda alınan en son not geçerlidir.

4- Ders kayıtlarının danışman tarafından onaylanması gerektiği bir cümle ile 

vurgulanmalıdır. (Ders kayıt işlemleri danışman onayı ile kesinleşir)

 Madde 22- (6) ç bendi düzeltilmelidir. 

 Eğitim-öğretim programındaki dersler; seminer, uygulama, klinik uygulama, klinik 

çalışması, atölye çalışması, laboratuvar çalışması ve inceleme, araştırma gezisi, ödev, bireysel 

çalışma, meslekî beceri uygulamaları, probleme dayalı öğretim, kanıta dayalı uygulamalar, 

iletişim becerileri, alan çalışması, mezuniyet tezi, proje gibi diğer etkinlikler içerir.

 Madde 22;

1- (7)- Yarıyıl başlamadan önceki hafta ilan edilmesi gerekir. Bu nedenle bu madde 

güncellenmelidir.

2- Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayısı 

ilgili kurul kararı ile belirlenir. 

3- (b) Ara sınav maddesi için; Birim kurulu tarafından bitirme çalışması/mezuniyet 

projesi dersleri karar verilmelidir) 

Madde 25; Her türlü sınav evrakı, sınava giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile ilgili 

akademik birimin belirleyeceği yöntemle akademik birim tarafından saklanır. (Akreditasyon 

Şartı için)

 Madde 23;

1- İlgili kararı ile ilan edilmesi şartı getirildiğinden bu cümle eklenmelidir. 

2- Aynı yarıyıl içinde programlanan derslerden en çok üçünün ara sınavı/finali aynı 

günde yapılabilir.

 Madde 24; 1. ve 2. Cümlesi arasında tutarsızlık bulunduğundan ayrıca artık Akademik 

Takvimde tarih belirtildiğinden bu cümlenin düzenlenmesi gerekmektedir. 

 Madde 25; (1) İlgili öğretim elemanı yürüttüğü derse ait devam ve başarı notlarının 

listesini, basılı ve/veya elektronik sınav evrakını ve değerlendirmeye esas olan her türlü 

materyalin aslı veya fotoğrafını, yarıyıl sonunda ilgili birime teslim eder. (iptal edildi)

 Muafiyet; Üniversitede öğrenci iken veya Üniversiteden ayrıldıktan sonra merkezi 

yerleştirme sınavına göre yeniden Üniversiteye kayıt hakkı elde eden öğrenciler ile yatay geçiş 



yapan öğrencilerin en çok beş yıl önce alıp başarılı oldukları derslerin notlarının ilgili yönetim 

kurulu kararı ile kabul edilmesi.

 Madde 43; Geçici mezuniyet belgesi artık birim tarafından verilmeyip E-devlet 

üzerinden Mezuniyet Belgesi olarak alınmaktadır, bu cümle güncellenmelidir. 

 Ortak Zorunlu Derslerde geçme notu farklı uygulandığından burada belirtilmelidir.

 Madde 39-(3) ‘Yarıyıl başlangıcından önce………..’ şeklinde düzeltilmelidir. 

 Dersler kısmına ‘Yönelme dersleri’ eklenmelidir. 

 Yaz okulu’nda diğer birimlerden üniversitemizde ders alacak öğrenciler için ilgili 

üniversitenin birim yönetim kurul kararının talep edilmesi (Diğer üniversitelerden bizden talep 

ediyor, dersin alınmasına dair onay verdiğimizi)

 Bağıl Değerlendirme Sistemi yerine ‘Mutlak ve Bağıl Değerlendirme Sistemi’nin 

birlikte kullanılabilmesi için düzenlemelerin yapılabilmesi 


