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(3) Öğrencilerin not ortalamaları hesaplanırken hangi kredi değerinin kullanılacağına
Üniversite Senatosu tarafından karar verilir.

Ders yükü
MADDE 13 – (1) Öğretim programında yer alan derslerin kredi toplamı o dönem için
öğrencinin normal ders yükünü gösterir. Bir dönemde alınacak azami ders yükü, normal ders
yükününün %50 fazlasıdır. Azami ders yüküne zorunlu dersler, seçmeli dersler, Atatürk İlkeleri
ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, yabancı dil, mesleki yabancı dil, beden eğitimi ve güzel sanatlar
dersleri ile ders niteliğinde olan yıl içi projeleri, bitirme ödevi, bitirme tezi gibi haftalık ders
dağıtım programında yer alan bütün dersler dâhildir.

Devam zorunluluğu, mazeret durumu ve ders tekrarı
MADDE 14 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır.
Devam zorunluluğu öğretim programında belirlenmemiş ise teorik derslerde toplam ders
saatinin en az %70’i, uygulamalı derslerde ise %80’i kadardır. Bu şartları yerine getiremeyen
öğrenciler dönem/yılsonu sınavlarına giremez ve harf notu olarak “FZ” alırlar. Söz konusu
öğrenciler dersi tekrar aldıklarında derse devam etmek zorundadır. Programda ders değişikliği
halinde de yeni derse devam etmeleri gerekir. Öğrencilerin devam durumları dersin ilgili
öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.
(2) Öğrencilerin alacakları sağlık raporları derse devam sürelerinin hesabında dikkate
alınmaz.
(3) Yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetlere katılan
öğrencilere ilgili Yönetim Kurulu kararı ile verilecek izinler devamsızlık olarak kabul edilmez.
Bu öğrenciler izin süresi içerisinde yapılan sınavlara giremedikleri takdirde, söz konusu
sınavlar için mazeret sınavı hakkı elde ederler.
(4) Dönem/yılsonu sınavları sonucunda bulunduğu dönemin dersini başaramayan
öğrenci, dersin açıldığı sonraki dönemlerde başarısız olduğu dersi tekrarlamak zorundadır.
Başarısız olunan dersin devam mecburiyetini yerine getirmiş olan öğrenci, söz konusu dersi
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tekrar aldığında dersin dönem/yıl içi etkinliklerine devam etmek zorunda değildir. Bu durum
programda ders değişikliği halinde de geçerlidir. Ancak, sınav takvimi uyarınca
gerçekleştirilecek olan sınav ve sınav yerine geçen çalışmalara katılmak zorundadır.

Öğretim programı dışındaki faaliyetler
MADDE 15 – (1) Öğretim programlarının dışında, ilgili kurulun belirleyeceği esaslar
dâhilinde öğrencilerin bilimsel, akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek
faaliyetler planlanır ve yürütülür.

Öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Üniversiteye;
a) ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme işlemleri sonucunda kayıt
yaptırma hakkı elde edenler,
b) İlgili mevzuat hükümlerince kayıt yaptırma hakkı kazanan yabancı uyruklular,
c) İlgili mevzuat hükümlerince yatay geçiş hakkı kazananlar,
ç) Üniversite tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan
esaslara göre kabul hakkı kazananlar,
d) Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlara başvuran adaylar,
Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde Üniversite tarafından yapılan sınav
sonuçlarına göre kabul edilir.

Kesin kayıt
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca kayıt olma hakkı elde etmiş
olanlar ve ilgili mevzuat ve/veya Yükseköğretim Kurumu tarafından alınmış kararlar uyarınca
kayıt yaptırmasına engel teşkil edecek bir durumu olmayanlar Üniversiteye kayıt yaptırabilirler.
Mazereti bulunan adaylar, kesin kaydını resmi vekâlet vererek bir yakını vasıtasıyla da
yaptırabilir.

