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YÖNETMELİK

Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�nden:
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�ne bağlı fakülte ve

meslek yüksekokullarında yürütülen, ön l�sans ve l�sans düzey�ndek� eğ�t�m-öğret�m ve �lg�l� süreçlerde uygulanacak
ölçme ve değerlend�rmelere �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�ne bağlı fakülte ve meslek

yüksekokullarında yürütülen ön l�sans ve l�sans düzeyler�ndek� eğ�t�m-öğret�m programlarına öğrenc� kabul ve kayıt
�şlemler� �le �lg�l� programlara �l�şk�n düzenlenme, ölçme ve değerlend�rme, kayıt olma, akadem�k danışmanlık,
devam, �z�n, sınavlar, kayıt s�lme, �l�ş�k kesme, mezun�yet, d�ploma ve d�ğer �şlemlere �l�şk�n hükümler� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 14 üncü, 43

üncü, 44 üncü, 45 �nc� ve 46 ncı maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Akadem�k takv�m: B�r eğ�t�m-öğret�m yılındak� dönemler�n başlama ve b�t�ş tar�hler� �le kayıt ve sınav

tar�hler� g�b� öneml� etk�nl�klere a�t tar�hler� �çeren ç�zelgey�,
b) AKTS kred�s�: Avrupa Kred� Transfer S�stem� çerçeves�nde hesaplanan ve yıllık akadem�k çalışma �ç�nde

her b�r ders�n öğrenc� �ç�n gerekt�rd�ğ� �ş yükünü gösteren kred�y�,
c) B�r�m: Ün�vers�teye bağlı fakülteler �le meslek yüksekokullarını,
ç) Bölüm: Amaç, kapsam ve n�tel�k yönünden b�r bütün teşk�l eden, b�rb�r�n� tamamlayan veya b�rb�r�ne yakın

anab�l�m ve anasanat dallarından oluşan; fakülteler�n ve yüksekokulların eğ�t�m-öğret�m, b�l�msel araştırma ve
uygulama b�r�m�n� veya yükseköğret�mdek� çeş�tl� b�r�mler�n ortak dersler�n� vermek üzere Rektörlüğe bağlı olarak
kurulan b�r�m�,

d) Bölüm başkanı: Bölümün her düzeydek� eğ�t�m-öğret�m ve araştırmalarından ve bölümle �lg�l� her türlü
faal�yet�n düzenl� ve ver�ml� olarak yürütülmes�nden, kaynakların etk�l� b�r b�ç�mde kullanılmasını sağlamaktan
sorumlu başkanı,

e) ÇAP: Ç�ft ana dal programını,
f) Danışman: Öğrenc�lere, öğret�m ve ders alma �şlemler� g�b� Ün�vers�te öğret�m programlarıyla �lg�l�

konularda yardımcı olmak amacıyla görevlend�r�lm�ş öğret�m elemanını,
g) Değ�ş�m programı: Karşılıklı anlaşmalar çerçeves�nde, yurt �ç� veya yurt dışı yükseköğret�m kurumları �le

Ün�vers�te arasında yapılan öğrenc� değ�ş�m programlarını,
ğ) Dekan: Ün�vers�teye bağlı fakülteler�n dekanlarını,
h) DNO: Dönem akadem�k not ortalamasını,
ı) GNO: Genel akadem�k not ortalamasını,
�) İlg�l� kurul: Ün�vers�teye bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu

kurulunu, bölümlerde bölüm kurulunu,
j) İlg�l� yönet�m kurulu: Ün�vers�teye bağlı fakültelerde fakülte yönet�m kurulunu, meslek yüksekokullarında

meslek yüksekokulu yönet�m kurulunu,
k) Müdür: Ün�vers�teye bağlı meslek yüksekokulu müdürünü,
l) Öğrenc� �şler� b�r�m�: İlg�l� fakülte veya meslek yüksekokulu programlarında kayıtlı öğrenc�lere �l�şk�n

�şlemler�n yürütüldüğü, �lg�l� dekan veya müdüre bağlı Ün�vers�te öğrenc� �şler� b�r�m�n�,
m) Öğrenc� b�lg� s�stem� (ÖBS): Öğrenc�ler�n özlük b�lg�ler�n�n tutulduğu, kayıt ve not �şlemler�n�n

yürütüldüğü Ün�vers�te d�j�tal s�stem�n�,
n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�n�,
o) Program: Akadem�k b�r�mler�n ön l�sans ve l�sans düzey�nde uyguladıkları öğret�m faal�yet�n�,
ö) Rektör: Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� Rektörünü,
p) Senato: Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� Senatosunu,
r)  Ün�vers�te (MGÜ): Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�n�,
s) Ün�vers�te Yönet�m Kurulu: Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� Yönet�m Kurulunu,
ş) YÖK: Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığını,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kabul, Kayıt Esasları ve İl�ş�k Kesme

Öğrenc� kabulü
MADDE 5 – (1) Ün�vers�teye bağlı ön l�sans ve l�sans düzey�ndek� eğ�t�m-öğret�m programlarına öğrenc�

kabulü �ç�n, programların özell�kler�ne göre, aşağıdak� koşullardan b�r�s�n� sağlamaları gerek�r:
a) ÖSYM tarafından yerleşt�r�lm�ş olmak.
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b) Ön kayıt ve öğrenc�ler�n �lg�l� programlara yerleşt�r�lmes� �ç�n g�rmeler� gereken ve n�tel�ğ�, yürütülmes�,
yapılması, değerlend�r�lmes� ve sonuçlarının �lanına �l�şk�n esasların Senato tarafından bel�rlend�ğ� özel yetenek
sınavıyla öğrenc� kabul ed�len eğ�t�m-öğret�m programları �ç�n açılan sınavlarda başarılı olmak ve kes�n kayıt �ç�n
YÖK ve Senato tarafından bel�rlenen esaslara özgü koşulları taşımak.

c) Yatay ve d�key geç�şlerle �lg�l� mevzuat hükümler�nde yer alan koşulları yer�ne get�rm�ş olmak.
ç) Ün�vers�te �ç� programlar arası geç�şlerle �lg�l� mevzuat hükümler�nde yer alan koşulları yer�ne get�rm�ş

olmak.
(2) Yabancı uyruklu öğrenc�ler �le ortaöğret�m�n�n tamamını yurt dışında tamamlayan öğrenc�ler�n, Ün�vers�te

fakülte ve bölümler�ne, 2547 sayılı Kanun uyarınca kes�n kayıt yaptırab�lmeler� �ç�n, YÖK ve Senato tarafından
bel�rlenen esaslara özgü koşulları taşıması ve başka b�r yükseköğret�m kurumunun örgün ön l�sans veya l�sans
programında kayıtlı olmamaları gerek�r.

(3) Ün�vers�ten�n yurt dışındak� b�r ün�vers�teyle ortak düzenleyeceğ� programlara kayıt yaptıracak öğrenc�lere
a�t �şlemler; 6/10/2016 tar�hl� ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumlarının Yurt Dışı
Yükseköğret�m Kurumlarıyla Ortak Eğ�t�m Öğret�m Programlarına Da�r Yönetmel�k ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler�
�le Senato kararlarına göre yürütülür.

Öğrenc� kontenjanları ve n�tel�kler�n�n bel�rlenmes�
MADDE 6 – (1) Öğrenc� alınacak eğ�t�m-öğret�m programlarının kontenjanları; bölümler�n öner�s� üzer�ne,

�lg�l� yönet�m kurulunun kararı ve Senatonun onayı sonrasında YÖK tarafından bel�rlen�r.
(2) Ön kayıt ve özel yetenek sınavıyla öğrenc� kabul ed�len eğ�t�m-öğret�m programlarının özell�kler�ne göre

açılacak özel yetenek sınavlarının; n�tel�ğ�, yürütülmes�, yapılması, değerlend�r�lmes� ve sonuçlarının �lanına �l�şk�n
esaslar, �lg�l� yönet�m kurulunun öner�s� üzer�ne Senato tarafından bel�rlen�r.

Kayıt �şlemler� ve kes�n kayıt
MADDE 7 – (1) Kes�n kayıt �şlemler�, ÖSYM ve Senato tarafından bel�rlenen belgeler ve esaslara göre

yapılır. Özel yetenek �steyen dallarda �lg�l� b�r�mler, ÖSYM’n�n bel�rled�ğ� belgeler dışında da belge �steyeb�l�r.
(2) Ön l�sans veya l�sans programlarına yerleşt�r�len veya özel yetenek sınavları sonuçlarına göre kabul ed�len

öğrenc�ler�n kayıt �şlemler�, akadem�k takv�mde bel�rt�len tar�hlerde, öğrenc� �şler� b�r�m� tarafından yapılır.
(3) Kes�n kayıt �şlemler�, öğrenc�ler�n kend�ler� tarafından yapılır. Bununla b�rl�kte Senatonun bel�rled�ğ�

�st�sna� durumlarda kayıt �şlemler�n�n, öğrenc�ler tarafından bel�rlenen vek�ller aracılığıyla da yaptırılması
mümkündür.

(4) Kayıt �ç�n �stenen belgeler�n sadece asılları kabul ed�l�r.
(5) Öğrenc�ler, Ün�vers�te veya YÖK tarafından bel�rlenen �nternet adres� üzer�nden, elektron�k olarak kayıt

yaptırab�l�r. Ancak kayıt �ç�n �stenen belgeler�n asıllarının, eğ�t�m-öğret�m dönem� başında, öğrenc� �şler� b�r�m�ne
tesl�m ed�lmes� gerek�r.

(6) Akadem�k takv�mde bel�rlenen ve duyurulan süreler �ç�nde kes�n kaydını yaptırmayan adaylar, öğrenc�l�k
haklarından vazgeçm�ş sayılır ve herhang� b�r hak �dd�a edemezler.

(7) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Ün�vers�teye kayıt hakkı kazanmış olanların bel�rlenmes�
hâl�nde kayıtları yapılmaz; kayıt yaptırmış olanların �se bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları �ptal ed�l�r;
kend�ler�ne ver�lm�ş olan d�ploma dâh�l tüm belgeler geçers�z sayılır ve haklarında �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre
�şlem başlatılır.

E-posta adres�
MADDE 8 – (1) Ün�vers�teye kes�n kaydını yaptıran öğrenc�lere Ün�vers�ten�n B�lg� İşlem Da�res� Başkanlığı

tarafından b�r e-posta adres� ver�l�r. Ün�vers�te veya �lg�l� b�r�mlerdek� eğ�t�m-öğret�me �l�şk�n duyurular, bu e-posta
adres�ne yapılır.

(2) Öğrenc�, e-posta adres�n� akt�f durumda tutmak ve tak�p etmekle yükümlüdür. Bu e-posta adres�ne
gönder�len duyurular, öğrenc�ye tebl�ğ ed�lm�ş sayılır.

(3) Ün�vers�teden ayrılan, çıkarılan, kaydı s�l�nen veya mezun olan öğrenc�ler�n e-posta adresler� �ptal ed�l�r.
(4) E-posta adresler�n� yasa dışı faal�yetlerde kullananlara a�t e-posta adresler� �ptal ed�l�r ve haklarında yasal

�şlem başlatılır.
Tebl�gat ve adres b�ld�rme
MADDE 9 – (1) Her türlü b�ld�r�m, öğrenc�n�n, Ün�vers�teye kayıt anında b�ld�rd�ğ� adrese veya kayıt

esnasında öğrenc�lere ver�len e-posta adres�ne yazılı olarak yapılmak veya Ün�vers�ten�n �nternet s�tes�nde �lan
ed�lmek suret�yle gerçekleşt�r�lm�ş olur.

(2) Ün�vers�teye kayıt olurken b�ld�rd�kler� adresler� değ�şt�rd�kler� hâlde, bu değ�ş�kl�ğ� b�ld�rmem�ş veya
yanlış ya da eks�k adres kaydı yaptırmış olan öğrenc�ler�n, Ün�vers�te kayıtlarında mevcut adresler�ne gönder�len
b�ld�r�mler, yapılmış sayılır.

Öğrenc� k�ml�k kartı
MADDE 10 – (1) Kes�n kayıt yaptıran öğrenc�lere, Rektörlük tarafından, Ün�vers�ten�n öğrenc�s� olduklarını

bel�rten, fotoğraflı öğrenc� k�ml�k kartı ver�l�r. K�ml�k kartında, öğrenc�y� tanıtıcı b�lg�ler yer alır.
(2) Ün�vers�teden ayrılan, çıkarılan, kaydı s�l�nen veya mezun olanların öğrenc� k�ml�k kartları ger� alınır ve

k�ş�sel dosyalarında saklanır.
(3) K�ml�k kartını kaybeden öğrenc�lere, başvuruda bulunmaları kaydıyla, Senato tarafından bel�rlenen esaslar

dâh�l�nde yen� b�r k�ml�k kartı ver�l�r.
Yatay, d�key, kurum �ç� ve kurum dışı geç�şler
MADDE 11 – (1) Ün�vers�teye bağlı eğ�t�m-öğret�m programlarına, yurt �ç� veya yurt dışındak� d�ğer

ün�vers�teler�n eşdeğer eğ�t�m-öğret�m programlarını �zleyen öğrenc�ler�n yapacağı yatay geç�şler; 24/4/2010 tar�hl� ve
27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumlarında Önl�sans ve L�sans Düzey�ndek� Programlar
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Arasında Geç�ş, Ç�ft Anadal, Yan Dal �le Kurumlar Arası Kred� Transfer� Yapılması Esaslarına İl�şk�n Yönetmel�k
hükümler� �le YÖK ve Senato tarafından bel�rlenen esaslara göre yapılır.

(2) Meslek yüksekokulu mezunlarının, Ün�vers�ten�n, özel yetenek sınavlarıyla öğrenc� kabul eden bölümler
har�c�ndek� d�ğer l�sans programlarına d�key geç�şler�, Senato kararıyla bel�rlenen kontenjanlar dâh�l�nde �lg�l�
mevzuat hükümler�ne göre yapılır.

(3) Yatay ve d�key geç�şlere a�t kontenjanlar ve �nt�bak koşulları, �lg�l� bölümler�n yazılı öner�ler�ne
dayanılarak, �lg�l� yönet�m kurulunca bel�rlen�r.

(4) Yatay ve d�key geç�şlerde alınacak öğrenc�lere �l�şk�n d�ğer esaslar, Senato tarafından bel�rlen�r.
(5) Kurum �ç� bölüm veya programlar arasında yapılan geç�şler �le bu geç�şlere �l�şk�n hususlar, �lg�l� kurulca

hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslara göre yapılır.
Özel öğrenc�
MADDE 12 – (1) Özel öğrenc�, yurt �ç�nde b�r yükseköğret�m kurumunda ön l�sans veya l�sans düzeyler�ndek�

b�r programda kayıtlı olan, çeş�tl� özel nedenlerle kaydı, kend� yükseköğret�m kurumunda kalmak şartıyla farklı b�r
yükseköğret�m kurumunda eğ�t�me devam etme �mkânı tanınan öğrenc�lerd�r.

(2) Özel öğrenc�ler sınırlı sayıda derse kaydolarak bu dersler�n gerekl�l�kler�n� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.
Özel öğrenc�ler�n b�r dönemde alab�leceğ� ders sayısı Senato tarafından bel�rlen�r. Özel öğrenc�lere d�ploma veya
unvan ver�lmez, ancak aldıkları dersler� ve notları gösteren b�r belge ver�l�r.

(3) Özel öğrenc�ler�n başvurma, seç�lme, ders alma, saydırma, kred� ve kabul �şlemler� �lg�l� mevzuat ve
b�r�mler�n öner�ler� doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslara göre düzenlen�r.

(4) Ün�vers�te dışından, özel öğrenc� statüsünde ders alacak öğrenc�lerden, ders başına alınacak öğren�m
ücret�/katkı payı, Ün�vers�te Yönet�m Kurulunca bel�rlen�r.

(5) Özel öğrenc�ye �l�şk�n d�ğer tüm usul ve esaslar, Senato tarafından bel�rlen�r.
M�saf�r öğrenc�
MADDE 13 – (1) M�saf�r öğrenc�, farklı b�r yükseköğret�m ortamı, kültürü, kazanımı ed�nmek ve yürütülen

dersler� tak�p etmek �steyen, en az l�se düzey�nde eğ�t�m�n� tamamlamış ve Ün�vers�tede herhang� b�r konu veya
düzeyde ders alab�lme yeterl�ğ�ne sah�p k�ş�y� �fade eder.

(2) M�saf�r öğrenc�ye �l�şk�n tüm usul ve esaslar, Senato tarafından bel�rlen�r.
Engell� öğrenc�ler
MADDE 14 – (1) Engell�l�k durumu ve dereces� sağlık raporuyla belgelend�r�lm�ş olan engell� öğrenc�, bu

Yönetmel�ğ�n ders almaya �l�şk�n hükümler�ne uymakla yükümlüdür. Ancak engell� olması neden�yle öğrenc�n�n,
herhang� b�r ders�n gerekler�n� yer�ne get�rmekte güçlük çekmes� durumunda; danışmanının ve ders veren öğret�m
elemanının onayıyla, söz konusu güçlükler�n g�der�lmes�ne �l�şk�n değ�ş�kl�k, uyarlama ve düzenlemeler yapılarak
ders� alması sağlanır. Yapılacak uyarlamalara rağmen, engell� öğrenc�n�n, ders�n gerekler�n� yer�ne get�rememes�
hal�nde, �lg�l� yönet�m kurulu kararıyla, o derse eşdeğer olan başka b�r ders alması sağlanır.

(2) Ün�vers�teye kayıtlı engell� öğrenc�, bu Yönetmel�kte bel�rt�len sınavlara g�rmek zorundadır, ancak
öğrenc�n�n performansının en �y� şek�lde değerlend�r�leb�lmes� �ç�n, ders� veren öğret�m elemanının onayıyla sınav
yer�, süres� veya b�ç�m� değ�şt�r�l�p, engell� öğrenc�ye uygun hale get�r�l�r. Sınavda kullanılmasına �ht�yaç duyulan ek
gereçler �le okuma ve yazmaya yardımcı k�ş� veya araçlar sağlanır.

Danışmanlar
MADDE 15 – (1) Öğrenc�lere, Ün�vers�teye kayıt yaptırmalarından �t�baren b�r ay �ç�nde, �lg�l� bölüm

başkanlığı tarafından, �lg�l� bölümün kadrolu öğret�m üyeler� arasından b�r akadem�k danışman görevlend�r�l�r.
Zorunlu durumlarda �lg�l� yönet�m kurulunun onayıyla, d�ğer bölümler�n kadrolu öğret�m üyeler�nden veya doktora ya
da sanatta yeterl�k unvanına sah�p kadrolu öğret�m görevl�ler� arasından danışman atanab�l�r.

(2) Danışmanlar; öğrenc�n�n eğ�t�m-öğret�m süres�nce, her dönem alacağı dersler�n bel�rlenmes�nde ve
öğrenc�yle �lg�l� d�ğer akadem�k konularda rehberl�k yapmakla yükümlüdür.

(3) Danışmanların görev ve sorumlulukları �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre b�r�m�n öner�s� doğrultusunda
hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslara göre düzenlen�r.

(4) Danışmanlık ve rehberl�k süreçler�n�n eks�ks�z yürütülmes�nden, �lg�l� bölüm başkanları sorumludur.
Kayıt yen�leme
MADDE 16 – (1) Öğrenc�; her dönem başında, akadem�k takv�mde bel�rlenen süreler �ç�nde, �lg�l� mevzuat

çerçeves�nde, öğren�m ücret�n�/katkı payını yatırır ve kayıt yen�leme �şlem�n� yapar.
(2) Kayıt yen�leme �şlemler� ÖBS �le düzenlen�r. Öğrenc�, kayıt yen�leme �şlemler�n� ÖBS üzer�nden ve

akadem�k takv�mde bel�rt�len süreler �ç�nde yapar.
(3) Belgeleneb�l�r b�r mazeret�, �lg�l� yönet�m kurulunca kabul ed�lenler har�ç, süres� �ç�nde öğren�m

ücret�n�/katkı payını yatırmayan ve kayıt yen�leme �şlem�n� tamamlamayan öğrenc�, o dönemde ders alamaz ve
öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz. Kayıt yen�lemes� yapılmayan dönem, öğret�m süres�nden sayılır.

(4) Öğrenc� değ�ş�m programlarına katılan ve �lg�l� dönemde başka b�r yükseköğret�m kurumunda bulunan
öğrenc�ler�n kayıt yen�leme �şlemler�n�n, �lg�l� yönet�m kurulu kararına bağlı olarak, akadem�k takv�mde bel�rlenen
süreler dışında yapılması mümkündür.

(5) Kayıt yen�leme �şlem�n�n tamamlanması �ç�n akadem�k takv�mde bel�rt�len süreler �ç�nde öğrenc�
danışmanı tarafından kayıt �şlemler�n�n onaylanması gerek�r.

(6) Kayıt yen�leme �ç�n sahte veya tahr�f ed�lm�ş belge kullanan veya yanlış ve eks�k beyanda bulunan
öğrenc�ler�n kayıt �şlemler� �ptal ed�l�r; 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.

Öğrenc� katkı payı/öğren�m ücret�
MADDE 17 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddes�ne ve d�ğer �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre bel�rlenen

öğrenc� katkı payı ve/veya öğren�m ücret ödemeler�; dönem başlarında, akadem�k takv�mde bel�rt�len tar�hlerde
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yapılır.
(2) Mazeretler� �lg�l� yönet�m kurulunca kabul ed�lenler har�ç, süres� �ç�nde katkı payı ve/veya öğren�m ücret�n�

ödemeyenler, o dönem �ç�n kayıt yaptıramaz/yen�leyemez ve öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz.
(3) Öğrenc� katkı payı ve/veya öğren�m ücret� taks�t�n� yatırmış oldukları dönem�n eğ�t�m-öğret�m� başladıktan

sonra Ün�vers�teden ayrılan, çıkarılan, kaydı s�l�nen veya mezun olanların, o dönemle �lg�l� öğrenc� katkı payı ve/veya
öğren�m ücret� �ade ed�lmez. Ancak öğrenc� katkı payı taks�t�n� yatırdıktan sonra Gençl�k ve Spor Bakanlığı Kred� ve
Yurtlar Genel Müdürlüğünden katkı kred�s� almaya başlayan öğrenc�ler�n, belgelemeler� ve müracaatları hal�nde,
öded�kler� katkı payı ücretler� �ade ed�l�r.

(4) Öğrenc� değ�ş�m programları �le ortak veya benzer programlara katılan öğrenc�ler�n katkı payları ve/veya
öğren�m ücretler�n�n nasıl ödeneceğ�, �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre, ün�vers�teler arasındak� �k�l� anlaşmalarla
bel�rlen�r.

(5) D�s�pl�n cezası neden�yle okuldan uzaklaştırılan öğrenc�ler, katkı paylarını ödemek zorundadır. Kayıt
yaptırmadığı �ç�n öğrenc�l�k haklarından yararlanamayanlar, sonrak� dönemlerde kayıt yaptırmaları hâl�nde, öğrenc�l�k
haklarından yararlanamadığı döneme a�t katkı payı ve öğren�m ücret�n� ödemez.

İz�nler
MADDE 18 – (1) Öğrenc�ler; sağlık, askerl�k, yurt �ç� veya yurt dışı eğ�t�m kurumlarında eğ�t�m, madd� veya

a�lev� ve benzer� nedenlere bağlı olarak, �lg�l� yönet�m kurulu kararıyla, her defasında �k� yarıyılı aşmamak koşuluyla,
en fazla dört yarıyıl �z�nl� sayılab�l�r. Dört yarıyıldan daha uzun sürel� �z�nler �ç�n, Ün�vers�te yönet�m kurulu yetk�l�d�r.
Bel�rt�len süreler, ön l�sans öğrenc�ler� �ç�n �k� yarıyılı aşamaz.

(2) İz�n başvuruları, akadem�k takv�mde bel�rt�len süreler �ç�nde yapılır. Ancak zorunlu hallerde, süres� dışında
yapılan �z�n başvuruları, �lg�l� yönet�m kurulu değerlend�rmes�ne tab�d�r. İz�n süreler�n�n öğren�m süreler�ne sayılıp
sayılmamasına �l�şk�n karar, �lg�l� yönet�m kurulu tarafından ver�l�r.

(3) Öğrenc�ler, �z�n süreler� sonunda, yarıyıl ders kayıtlarını yaptırmak suret�yle öğren�mler�ne devam eder.
İz�n tar�hler� dolmadan Ün�vers�teye dönmek �stemeler� hal�nde eğ�t�m-öğret�me devam etmek �sted�kler� yarıyıl
başında, �lg�l� yönet�m kuruluna b�r d�lekçeyle başvurmaları gerek�r.

(4) Sport�f, kültürel veya b�l�msel faal�yetler g�b� alanlarda; Rektörlük �le b�r�mler tarafından görevlend�r�len
öğrenc�ler�n görevl� oldukları süre, zorunlu devam süres�n�n yüzde ell�s�n� aşmamak üzere devamsızlıktan sayılmaz.
Türk�ye’y� sport�f, kültürel veya b�l�msel faal�yetler g�b� alanlarda uluslararası düzeyde tems�l eden öğrenc�ler �ç�n,
durumlarını belgelemeler� kaydıyla, devam koşulu aranmaz. Bu tür faal�yetlerde görevlend�r�len öğrenc�ler�n sınav
hakları saklıdır. Bunlar dışındak� tüm mazeretler veya raporlu olunan süre, devamsızlık süres� �ç�nded�r.

(5) Dönem sonu ve bütünleme sınavına g�rme hakkı kazandıkları hâlde, �z�nl� olarak Ün�vers�te dışındak� b�r
etk�nl�ğe katıldıkları �ç�n dönem sonu ve bütünleme sınavına g�remeyen öğrenc�ler�n mazeretler�n�n, �lg�l� yönet�m
kurulunca kabulü durumunda, bu öğrenc�ler�n dönem sonu ve bütünleme sınavı veya dönem sonu ve bütünleme sınavı
yer�ne geçecek ödev tesl�m� ve benzer� hakları kullanma zamanı, �lg�l� yönet�m kurulunca bel�rlen�r.

Kayıt s�ld�rme/�l�ş�k kesme
MADDE 19 – (1) Aşağıda bel�rt�len nedenlerle öğrenc�ler�n, �lg�l� yönet�m kurulu kararı doğrultusunda,

Ün�vers�te �le �l�ş�kler� kes�l�r:
a) Kend� �steğ�yle kaydının s�l�nmes�n� yazılı olarak �stem�ş olmak.
b) Azam� süres� �ç�nde eğ�t�m�n� tamamlayamamak.
c) Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ�ne göre Ün�vers�teden çıkarma cezası almış olmak.
ç) Ün�vers�teye kayıt-kabul koşullarını yer�ne get�rmed�ğ� sonradan anlaşılmak veya kayıt esnasında sunulan

belgeler�n veya ver�len b�lg�ler�n yanlış ya da eks�k olduğu tesp�t ed�lm�ş olmak.
(2) Kes�n kayıt ve/veya kayıt yen�leme sürec� tamamlanmadan kaydını s�ld�ren öğrenc�n�n, o dönem �ç�n, �lg�l�

mevzuat çerçeves�nde alınan öğrenc� katkı payı/öğren�m ücret�, �lg�l� yönet�m kurulu kararıyla �ade ed�l�r. Öncek�
dönemlere a�t ödenm�ş olan öğrenc� katkı payı/öğren�m ücret� varsa bu m�ktar �ade ed�lmez; yalnızca ortaöğret�m
d�ploması ger� ver�l�r.

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

Akadem�k takv�m ve öğret�m yılı
MADDE 20 – (1) Akadem�k takv�m, b�r eğ�t�m-öğret�m yılındak� dönemler�n başlama ve b�t�ş tar�hler� �le

kayıt, kayıt yen�leme, katkı payı/öğren�m ücret� ödeme ve sınav tar�hler� g�b� tüm etk�nl�klere a�t tar�hler� �çer�r.
(2) Akadem�k takv�m; akadem�k b�r�mler�n yazılı öner�ler� doğrultusunda, Ün�vers�ten�n Öğrenc� İşler� Da�re

Başkanlığınca hazırlanır; b�r öncek� eğ�t�m-öğret�m yılı sona ermeden Senatonun kararıyla kes�nleş�r ve Öğrenc� İşler�
Da�re Başkanlığınca Ün�vers�ten�n �nternet sayfasında �lan ed�l�r.

(3) Eğ�t�m-öğret�m planlaması, yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlen�r. Eğ�t�m-öğret�m yılı, güz ve bahar
olmak üzere �k� yarıyıldan oluşur. Dersler�n �şlenmes� bakımından b�r yarıyıl on dört hafta, b�r eğ�t�m-öğret�m yılı
y�rm� sek�z hafta olacak şek�lde planlanır. Ara sınav, yarıyıl/yıl sonu (f�nal) ve bütünleme sınavları, bel�rt�len süren�n
dışındadır.

(4) Ara sınavlar sek�z�nc� haftada yapılır ve ara sınavların yapıldığı haftada ders �şlenmez.
(5) Resmî tat�l günler�nde ders veya sınav yapılmaz. Ancak �lg�l� dekanlık/müdürlük tarafından gerekl�

görülmes�ne bağlı olarak, �lg�l� yönet�m kurulu kararıyla, ders ve sınavlar, resmî tat�l günler�nde de yapılab�l�r.
(6) Akadem�k takv�m�n hazırlanma ve onay tar�h�, b�r öncek� akadem�k takv�mde bel�rt�l�r.
Eğ�t�m-öğret�m süres�
MADDE 21 – (1) Ün�vers�tede ön l�sans ve l�sans düzey�nde eğ�t�m-öğret�m gören öğrenc�ler, ön l�sans

programlarında dört yıl, l�sans programlarında yed� yıl olmak üzere bel�rt�len azam� sürelerde eğ�t�mler�n�
tamamlamak zorundadır.
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(2) Öğrenc�ler�n hazırlık programlarında geç�rd�kler� süreler, ön l�sans ve l�sans dönem� eğ�t�m-öğret�m
süres�nden sayılmaz.

Ön l�sans programı
MADDE 22 – (1) Ön l�sans; ortaöğret�m yeterl�l�kler�ne dayalı, en az dört yarıyıllık programı kapsayan,

n�tel�kl� �nsan gücü yet�şt�rmey� amaçlayan veya l�sans öğret�m�n�n �lk kademes�n� teşk�l eden yükseköğret�m
düzey�d�r.

(2) Bu eğ�t�m-öğret�m� başarıyla tamamlayan öğrenc�lere ön l�sans d�ploması ver�l�r.
L�sans eğ�t�m-öğret�m düzey�
MADDE 23 – (1) L�sans; ortaöğret�me dayalı, en az sek�z yarıyıllık b�r programı kapsayan yükseköğret�m

düzey�d�r.
(2) Bu eğ�t�m-öğret�m� başarıyla tamamlayan öğrenc�lere l�sans d�ploması ver�l�r.
Meslek� hazırlık sınıfı, eğ�t�m-öğret�m süres� ve devam yükümlülüğü
MADDE 24 – (1) Meslek� hazırlık sınıfı; kayıtlı olunan eğ�t�m-öğret�m programının özell�ğ�ne göre

öğrenc�ler�, l�sans programlarına hazırlayan düzeyd�r.
(2) Meslek� hazırlık sınıfına �l�şk�n eğ�t�m-öğret�m ve sınav usul ve esaslarının bel�rlenmes�nde Senato

yetk�l�d�r.
(3) Hazırlık programında geç�r�len süre, program süres�ne ve azam� eğ�t�m-öğret�m süres�ne dâh�l değ�ld�r.
Yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m ve yabancı d�l hazırlık sınıfı
MADDE 25 – (1) B�r�mlerde dersler, �lg�l� kurulların öner�s�, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı alınarak,

�lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde yabancı d�lle ver�leb�l�r.
(2) Zorunlu veya �steğe bağlı yabancı d�l hazırlık sınıfı eğ�t�m�ne �l�şk�n esaslar, �lg�l� mevzuat hükümler�ne

göre Senato tarafından bel�rlen�r. Hazırlık programında geç�r�len süre, program süres�ne ve azam� eğ�t�m-öğret�m
süres�ne dâh�l değ�ld�r.

Yan dal programı
MADDE 26 – (1) Herhang� b�r programa kayıtlı öğrenc�lerden, �steyenlere, kend� l�sans programına ek olarak,

b�r yan dal programına katılma �zn� ver�leb�l�r. Yan dal programı, ayrı b�r l�sans programı değ�ld�r. Programı başarıyla
tamamlayan öğrenc�ye b�r sert�f�ka ver�l�r.

(2) Yan dal programı açılması, yan dal programlarının hang� fakülte ve bölümler arasında
gerçekleşt�r�leb�leceğ�, yan dal seçmek �steyen öğrenc�lerde aranacak şartlar, başarı ve kred� koşulları; �lg�l� yönet�m
kurulunun öner�s� ve Senatonun onayı �le kes�nleş�r.

(3) Yan dal programlarının kontenjanları, �lg�l� programın açılmasına karar veren yönet�m kurulu tarafından
bel�rlen�r. Başvurular programın yürütüldüğü �lg�l� yönet�m kurulu tarafından değerlend�r�l�r.

Ç�ft ana dal programı
MADDE 27 – (1) Öğrenc�ler�n kayıtlı oldukları ön l�sans programları �le d�ğer ön l�sans programları arasında;

l�sans programları �le d�ğer l�sans programları veya ön l�sans programları arasında ç�ft ana dal programı açılab�l�r.
Öğrenc�ler�n kend� d�ploma programlarına ek olarak, ÇAP’a kayıt olmaları ve �k�nc� b�r d�ploma almalarına �z�n
ver�leb�l�r. ÇAP açılması, �lg�l� bölümün gerekçel� öner�s�, �lg�l� kurulun kararı ve Senatonun onayıyla kes�nleş�r.

(2) Başarı sıralaması şartı aranan programlarda Yükseköğret�m Kurumlarında Önl�sans ve L�sans Düzey�ndek�
Programlar Arasında Geç�ş, Ç�ft Ana Dal, Yan Dal �le Kurumlar Arası Kred� Transfer� Yapılması Esaslarına İl�şk�n
Yönetmel�kte bel�rlenen şartların yanı sıra, kayıt olunan yıldak� �lg�l� program �ç�n YÖK tarafından bel�rlenen başarı
sıralaması şartının sağlanmış olmasını gerekt�r�r.

(3) Öğrenc�ler�n ÇAP’a kabulü, programın yürütüldüğü �lg�l� bölümün öner�s� üzer�ne �lg�l� yönet�m kurulunun
kararıyla yapılır.

(4) Eşzamanlı olarak b�rden fazla ÇAP’a kayıt olunamazken, b�r ÇAP �le b�r yan dal programına kayıt
yapılması mümkündür.

(5) İk�nc� ana dal d�ploma programındak� öğrenc�, ana dal d�ploma programında kurum �ç� geç�ş hükümler�ne
uygun koşulları sağladığında �k�nc� ana dal d�ploma programına yatay geç�ş yapab�l�r.

(6) Yetenek sınavıyla öğrenc� alınan ÇAP’a öğrenc� kabulünde, �lg�l� yetenek sınavında da başarılı olma şartı
aranır.

(7) ÇAP �le �lg�l� esaslar, �lg�l� kurulun öner�s� üzer�ne Senato tarafından kararlaştırılır.
(8) Öğrenc�ler�n ÇAP �le �lg�l� başvuru, devam, başarı ve başarısızlık durumları, �lg�l� kurullar tarafından

hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan yönerge esaslarına göre yürütülür.
Uluslararası ortak l�sans programı
MADDE 28 – (1) Bölümler, Yükseköğret�m Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğret�m Kurumlarıyla Ortak

Eğ�t�m Öğret�m Programlarına Da�r Yönetmel�k �le �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler�ne uygun olmak kaydıyla, �lg�l�
bölümün gerekçel� öner�s�, �lg�l� kurulun kararı ve Senatonun onayıyla yurt dışındak� yükseköğret�m kurumları �le
ortak l�sans programları açab�l�rler.

Ulusal ve uluslararası öğrenc� değ�ş�m programları
MADDE 29 – (1) Ün�vers�te �le yurt �ç� veya yurt dışı b�r yükseköğret�m kurumu arasında yapılan anlaşma ve

�lg�l� mevzuat uyarınca, öğrenc� değ�ş�m programları uygulanab�l�r. Bu programlar çerçeves�nde öğrenc�ler b�r veya �k�
yarıyıl yurt �ç� veya yurt dışındak� ün�vers�telere gönder�leb�l�rler. Değ�ş�m programları, �k�l� anlaşmalar ve YÖK
tarafından bel�rlenen usul ve esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Değ�ş�m programından yararlanıldığı sürede öğrenc�ler�n Ün�vers�tedek� kaydı devam eder ve bu süre,
eğ�t�m-öğret�m süres�nden sayılır.

(3) Öğrenc� değ�ş�m programları kapsamında aynı düzeyde başka b�r yükseköğret�m kurumundan alınan ders
veya uygulamaların kred�ler�, �lg�l� bölümün öner�s� ve �lg�l� kurulun kararıyla, kayıtlı olunan d�ploma programındak�
yükümlülükler�n yer�ne sayılab�l�r.
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(4) Değ�ş�m programı kapsamında gelen öğrenc�lere d�ploma veya unvan ver�lmez. Alınmış olunan dersler ve
notları gösteren b�r öğrenc� durum belges� ver�l�r.

Eğ�t�m-öğret�m d�l�
MADDE 30 – (1) Ün�vers�ten�n eğ�t�m-öğret�m d�l� Türkçed�r. Ancak �lg�l� kurulların öner�s�, Senatonun

kararı ve YÖK’ün onayıyla bazı programlarda tamamen veya kısmen yabancı d�lde eğ�t�m-öğret�m yapılab�l�r.
Eğ�t�m-öğret�m türler�
MADDE 31 – (1) B�r�nc� ve �k�nc� öğret�m, uzaktan öğret�m ve yaz okulu eğ�t�m-öğret�m programları,

b�r�mler�n �lg�l� kurullarının kararı ve Senatonun onayı �le YÖK’ün bel�rled�ğ� esaslar doğrultusunda açılab�l�r.
Yaz okulu eğ�t�m-öğret�m�
MADDE 32 – (1) Güz ve bahar dönemler� dışında, �lg�l� bölümün gerekçel� öner�s�, �lg�l� kurulun kararı ve

Senatonun onayıyla yaz okulu açılab�l�r.
(2) Yaz okulu eğ�t�m-öğret�m� uygulaması, Ün�vers�te tarafından bu konuda çıkarılan yönerge hükümler�ne

göre yürütülür.
(3) Yaz okulu eğ�t�m-öğret�m�ne katılım, öğrenc�n�n �steğ�ne bağlıdır.
Sınıf denkl�ğ�
MADDE 33 – (1) Eğ�t�m-öğret�m planlarında, sırasıyla 60 AKTS kred�s�, 120 AKTS kred�s� ve 180 AKTS

kred�s� değer�nde dersler� başarıyla tamamlayan öğrenc�ler, sırasıyla �k�nc�, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrenc�s� olarak
tanımlanır.

Öğrenc� d�s�pl�n �şlemler�
MADDE 34 – (1) Öğrenc�ler�n d�s�pl�n �ş ve �şlemler� hakkında, Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n

Yönetmel�ğ� hükümler� uygulanır.
Öğrenc� �şler�
MADDE 35 – (1) Öğrenc�ler�n kayıt, kayıt yen�leme, devam, �z�n alma, �l�ş�k kesme, nak�l yoluyla kabul

ed�lme, �nt�bak, bölüm değ�şt�rme, derse yazılma, yatay, d�key ve kurum �ç� geç�şler, sınav, not ve benzer� �şlemler�,
kayıt oldukları b�r�mler tarafından yapılır. Bu �şlemler, öğrenc� �şler� b�r�m�nce yürütülür.

Eğ�t�m-öğret�m planları
MADDE 36 – (1) Ün�vers�ten�n eğ�t�m-öğret�m programlarındak� öğret�m faal�yetler�; �lg�l� mevzuat uyarınca,

bölümler�n gerekçel� öner�s�, �lg�l� kurulların kararı ve Senato tarafından onaylanan eğ�t�m-öğret�m planına göre
yapılır.

(2) Akadem�k takv�mde bel�rt�len süreler �ç�nde, �lg�l� bölümün gerekçel� öner�s�, �lg�l� kurulun kararı ve
Senatonun onayıyla, eğ�t�m-öğret�m planlarına yen� ders konulması veya kaldırılması mümkündür. İlg�l� kurul
kararıyla, eğ�t�m-öğret�m planlarındak� dersler açık veya kapalı tutulab�l�r. Ancak mevcut planlardak� dersler�n
kred�ler�, ders kodları, ad ve türler� (zorunlu, seçmel�) değ�şt�r�lemez.

(3) Mevcut plandak� dersler�n, varsa ön koşulları, eğ�t�m-öğret�m planlarında bel�rt�l�r.
(4) Eğ�t�m-öğret�m planlarında alınması gereken toplam AKTS kred�s�n�n en az %25’�, seçmel� derslerden

oluşur.
(5) Senato tarafından bel�rlenen eğ�t�m-öğret�m planları, �zleyen eğ�t�m-öğret�m dönem�n�n başından �t�baren

uygulamaya konulur.
Dersler
MADDE 37 – (1) Dersler�n süres�, hazırlık sınıfı har�ç olmak üzere, dönem/yarıyıl esasına göre düzenlen�r.

B�r ders; teor�, atölye, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, sem�ner g�b� b�leşenler�n b�r veya b�rden
fazlasından oluşab�l�r. Ders başarı notu, her b�r ders �ç�n tek b�r harf notu �le bel�rt�l�r. Dersler, özell�kler� bakımından
aşağıdak� g�b� gruplandırılır:

a) Ortak zorunlu dersler.
b) Zorunlu dersler.
c) Seçmel� dersler.
(2) B�r akadem�k yıl �ç�nde, her b�r ders�n öğrenc� �ç�n gerekt�rd�ğ� �ş yükünü gösteren AKTS kred�ler�, �lg�l�

bölümün gerekçel� öner�s�, �lg�l� kurulun kararı ve Senatonun onayıyla kes�nleş�r.
(3) Bölümler arası �ş b�rl�ğ� çerçeves�nde bölümler�n, Ün�vers�ten�n farklı bölümler�ne bağlı programlar �ç�n

zorunlu ya da seçmel� ders açab�lmes� ve kend� programları bünyes�nde açmış oldukları derslere bölüm dışı kontenjan
bel�rlemes� mümkündür.

(4) Dersler, d�ğer derslerden b�r ya da b�rden fazlasının başarılmış ya da bel�rl� b�r AKTS kred�s�n�n
tamamlanmış olması g�b� ön koşul veya koşullara bağlanab�l�r.

(5) Bölüm başkanlıklarınca düzenlenen haftalık ders programları, �lg�l� b�r�m yönet�c�ler� tarafından onaylanır
ve bölüm başkanlıklarınca �lan ed�l�r.

(6) Gerekl� hâllerde �lg�l� bölümün gerekçel� öner�s�, �lg�l� kurulun kararı ve Senatonun onayıyla dersler,
Ün�vers�te b�naları ve çalışma saatler� dışında ya da tat�l günler�nde yapılab�l�r.

Ortak zorunlu dersler
MADDE 38 – (1) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend�nde

tanımlanan derslerd�r.
(2) Ortak zorunlu dersler, en az �k� yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.
Zorunlu dersler
MADDE 39 – (1) Zorunlu dersler, �lg�l� programa kayıtlı tüm öğrenc�ler�n almakla yükümlü olduğu derslerd�r.
(2) Zorunlu dersler, eğ�t�m-öğret�m programında bel�rlenen dönemde açılır. Ancak, ön koşulluluk veya

başarısızlık g�b� durumlara bağlı olarak, b�r öğrenc�n�n eğ�t�m-öğret�m süres�n�n uzamasına neden olan dersler�n,
eğ�t�m-öğret�m programında b�r sorun teşk�l etmemek kaydıyla güz, bahar veya yaz dönemler�nde açılması
mümkündür.
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(3) Zorunlu derslere kontenjan sınırlaması get�r�lemez. Ancak sınıf, atölye veya proje atölyes� mevcudunun
yüksek olduğu durumlarda, aynı kodlu ders, b�rden fazla şube olarak açılab�l�r. Bu durumda, ders� alması zorunlu olan
öğrenc� sayısı göz önünde tutularak her b�r şube �ç�n kontenjan bel�rleneb�l�r.

(4) B�rden fazla şube olarak açılan zorunlu dersler�n her b�r şubes�, farklı b�r öğret�m elemanının
sorumluluğunda yürütüleb�l�r. Farklı şubelerdek� değerlend�rmeler (sınav, ödev ve benzer�) bölüm kurulu kararınca
ortak veya ayrı yapılab�l�r.

Seçmel� dersler
MADDE 40 – (1) Seçmel� dersler; b�r programa kayıtlı tüm öğrenc�ler�n almakla yükümlü olmadığı, ancak

�lg�l� formasyonun elde ed�leb�lmes� açısından uzmanlaşılmak �stenen alanlara yönel�k derslerd�r.
(2) Öğrenc�ler�n, ön l�sans programlarında en az 30 AKTS kred�s�, l�sans programlarında �se en az 60 AKTS

kred�s� değer�nde seçmel� ders alab�lmeler� �ç�n, programa kayıtlı öğrenc� sayıları �le öğrenc�ler�n uzmanlaşma
yönel�mler� göz önünde tutularak yeter� sayıda ders tanımlanır ve açılır.

(3) Seçmel� dersler�n kontenjanları �le açılma yeter sayıları, �lg�l� bölümün gerekçel� öner�s�, �lg�l� yönet�m
kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla bel�rlenerek akadem�k takv�mde bel�rt�len kayıt yen�leme tar�h�nden önce �lan
ed�l�r.

(4) Seçmel� ders�n özell�ğ�ne göre bölüm �ç� ve bölüm dışı kontenjan bel�rleneb�l�r.
(5) Eğ�t�m-öğret�m planlarının bütünlüğü açısından öğrenc�ler�n, oluşturulan seçmel� dersler arasından bell�

sayıda veya AKTS kred�s� değer�nde ders seçmeler� �steneb�l�r.
(6) B�rb�rler�n�n devamı n�tel�ğ�nde olan seçmel� derslere ön koşul get�r�leb�l�r.
(7) B�r grup olarak bel�rlenm�ş seçmel� derslerden b�r veya b�rkaç tanes�, b�r zorunlu ders�n ön koşulu olarak

bel�rleneb�l�r.
(8) İlg�l� bölümün gerekçel� öner�s�, �lg�l� yönet�m kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla mesleğe yönel�k

olmak üzere yabancı d�lde seçmel� dersler açılab�l�r.
Ders alma koşulu ve sınırı
MADDE 41 – (1) Öğrenc�ler�n, ön koşulsuz veya ön koşulunu sağlamış oldukları dersler�, ders saatler�n�n

çakışmaması koşuluyla almaları mümkündür.
(2) B�r l�sans bölümüne kayıtlı olan öğrenc�ler, b�r ön l�sans bölümünde ver�len dersler� zorunlu veya seçmel�

ders olarak alamazlar.
(3) GNO 2,00’ın altında olan öğrenc�lere, ortalamalarını yükselteb�lmeler� �ç�n şahsen talep etmeler� ve

danışmanlarının onay vermeler� hal�nde, b�r dönemde en fazla 30 AKTS kred�l�k ders ver�leb�l�r.
(4) GNO 2,00 ve üzer� olan öğrenc�ler, talepler� ve danışmanlarının onayı hal�nde, b�r dönemde en fazla 40

AKTS kred�l�k ders alab�l�r.
(5) GNO 3,32 ve üzer� olan öğrenc�ler�n, talepler� ve danışmanlarının onayı hal�nde, b�r dönemde en fazla 45

AKTS kred�l�k ders almaları mümkündür.
(6) Mezun�yet durumunda olup, mezun�yet�ne 45 AKTS kred�s� kalmış olan öğrenc�lere, talepler� ve

danışmanlarının onayı hal�nde, b�r defaya mahsus olmak üzere en fazla 45 AKTS kred�l�k ders ver�leb�l�r.
Ders alma, ders bırakma ve yen� ders alma
MADDE 42 – (1) Her öğrenc�, akadem�k takv�mde bel�rt�len süreler �ç�nde ve danışmanı rehberl�ğ�nde, ders

alma, ders bırakma ve yen� ders alma �şlemler�n� yapar.
(2) Hazırlık sınıfı veya b�r�nc� yarıyıla kayıt yaptıran öğrenc�ler�n dönem (yarıyıl) dersler�, ÖBS tarafından

atanır.
(3) B�r�nc� dönem dersler�n�n b�r kısmından muaf tutulan öğrenc�ler, başvurmaları durumunda, b�r�nc� dönem

ders kayıt veya ders ekle-bırak haftası �ç�nde danışmanının onayı ve �lg�l� kurul kararıyla b�r üst dönem veya sınıftan
ders alab�l�r.

(4) Eğ�t�m-öğret�mler�ne �k�nc� dönem başında başlamak durumunda olan öğrenc�ler, açılan b�r�nc� dönem
dersler�ne ek olarak, ön koşulsuz �k�nc� dönem dersler�n� de alab�l�r.

(5) Öğrenc�ler, eğ�t�m-öğret�m gördükler� sınıf ve dönemde, öncel�kl� olarak eğ�t�m-öğret�m planlarında
bel�rt�len ve planlandığı dönemde açılan zorunlu dersler� alır.

(6) B�r öğrenc�n�n, önceden almış olduğu b�r ders�, harf notuna bakılmaksızın ders notunu yükseltmek üzere
yen�den alması mümkündür.

Ders tekrarı
MADDE 43 – (1) Öğrenc�, F veya F- notuyla başarısız olduğu alt döneme a�t zorunlu dersler�, eğ�t�m-öğret�m

planlarında bel�rt�len dönemlere bağlı kalmak kaydıyla yen�den almak zorundadır.

(2) Öğrenc�n�n, F veya F- notuyla başarısız olduğu seçmel� ders� tekrar alması veya bu ders yer�ne, AKTS
kred�s� en az bu ders kadar olan başka b�r seçmel� ders�, danışmanın onayıyla seçmes� mümkündür.

(3) GNO’nun 2,00’ın altına düşmes�ne yol açan dönem �t�barıyla öğrenc�, koşullu geçmey� tanımlayan D+
veya D notu almış olduğu zorunlu ders veya dersler� yen�den almak zorundadır.

(4) Öğrenc�, öncek� dönemlerde alıp başarılı olduğu b�r ders�, not yükseltmek amacıyla tekrar alab�l�r.
(5) B�r dersten D+, D veya F notu almış olan ve bu ders� tekrar eden öğrenc�, devam zorunluluğu har�ç, ders�n

tüm d�ğer ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzer� yükümlülükler�n� yer�ne get�rmek zorundadır.
(6) Tekrar ed�len derslerde, alınan en son not geçerl�d�r.
Eğ�t�m-öğret�m yükümlülüğü
MADDE 44 – (1) Eğ�t�m-öğret�m planında, yer�ne ders konulmadan kaldırılan zorunlu b�r dersten başarısız

olan öğrenc�ler�n o derse a�t yükümlülükler� kalkar ve öğrenc�ler, mezun�yet �ç�n gerekl� toplam AKTS kred�s�n�,
zorunlu veya seçmel� ders alarak tamamlayab�l�r.

Ders muaf�yet�
MADDE 45 – (1) Öğrenc�ler;
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a) Yatay ve d�key geç�şlerde, �nt�bak ett�r�ld�kler� dönemden öncek� dönemlerdek� �nt�bak �ç�n yükümlü
tutuldukları dersler�n dışında, daha önce öğret�m gördükler� yükseköğret�m kurumunda başarılı oldukları derslerden,

b) Ün�vers�te �ç� geç�şte, daha önce öğret�m gördükler� bölümde başarılı oldukları derslerden,
c) ÖSYM veya özel yetenek sınavı �le g�r�şlerde, daha önce öğret�m gördükler� yükseköğret�m kurumunda

başarılı oldukları derslere eş ya da benzer �çer�kl� derslerden,
muaf sayılmak üzere başvurab�l�r ve ders�n �lg�l� öğret�m üyes�n�n görüşü alındıktan sonra, �lg�l� yönet�m

kurulunun kararıyla bu derslerden muaf tutulab�l�r.
(2) Muaf�yet başvurusunun, öğrenc� tarafından, akadem�k takv�mde bel�rt�len ekle-bırak haftasının �lk

gününün b�r �ş günü önces�ne kadar yapılması gerek�r. Muaf�yet tanınan dersler �k�nc� kez alınamaz.
(3) Ün�vers�te programlarına �lk defa kayıt yaptıran öğrenc�ler, �stemeler� hâl�nde, kayıt yaptırdıkları eğ�t�m-

öğret�m yılının başında, Rektörlükçe düzenlenen b�r yabancı d�l sev�ye tesp�t sınavına g�rerek, yabancı d�l dersler�nden
muaf sayılab�l�r.

(4) Yabancı d�l dersler�nden muaf sayılab�lmek �ç�n yabancı d�l sev�ye tesp�t sınavından, yüz tam puan
üzer�nden 60 veya daha üstü b�r başarı notu almak zorunludur. Bu sınavdan alınan notun harf notu karşılığı, �lg�l�
yabancı d�l ders�n�n harf notu olarak tanımlanır.

(5) Muaf�yet sınavında aldığı notu yeterl� bulmayan öğrenc�, muaf�yet başvurusunu ger� çekeb�l�r ve �lg�l�
derse kayıt olab�l�r.

(6) Muaf�yet son başvuru tar�h�nden sonra kayıt yaptırmak zorunda kalan öğrenc�ler, akadem�k takv�mde
bel�rt�len b�r sonrak� dönem�n ekle-bırak haftasının �lk gününün b�r �ş günü önces�ne kadar muaf�yet başvurusu
yapab�l�r.

(7) Sev�ye tesp�t sınavı ve muaf�yet �şlemler�ne �l�şk�n olarak d�ğer hususlarla �lg�l� Senato tarafından ayrıca
usul ve esaslar bel�rleneb�l�r.

B�r döneme geç�ş kred� sınırı
MADDE 46 – (1) L�sans programlarında, �lk dönem har�ç, öğrenc�n�n herhang� b�r döneme başlayab�lmes�

�ç�n bel�rl� b�r kred�y� tamamlaması �steneb�l�r. Bu sınırlar; �lg�l� bölümün gerekçel� öner�s�, �lg�l� kurulun kararı ve
Senatonun onayıyla bel�rlen�r.

Staj çalışması
MADDE 47 – (1) B�r�mlerdek� öğrenc�lere, �lg�l� bölümün gerekçel� öner�s�, �lg�l� kurulun kararı ve Senatonun

onayıyla zorunlu veya �steğe bağlı, prat�k çalışma ve staj yükümlülüğü konab�l�r.
(2) Stajların programlanması ve yürütülmes�ne �l�şk�n esaslar, �lg�l� kurullarca hazırlanır ve Senato tarafından

onaylanır.
İnceleme ve araştırma gez�s�
MADDE 48 – (1) Öğrenc�ler �ç�n; kayıtlı oldukları eğ�t�m-öğret�m programlarının b�r gereğ� olarak, �lg�l�

b�r�m�n öner�s� ve dekanlığın/müdürlüğün onayıyla görevlend�r�lecek b�r öğret�m elemanı başkanlığında, �nceleme ve
araştırma gez�ler� düzenleneb�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenc� Yükümlülükler�, Başarının Ölçülmes� ve Sınavlar

Derslere devam ve öğrenc� yükümlülüğü
MADDE 49 – (1) Öğrenc�ler, �zled�kler� eğ�t�m-öğret�m programında yer alan; teor�k ders, atölye, proje,

tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, sem�ner, res�tal ve d�ğer dersler �ç�n bölüm kurulu kararları doğrultusunda,
�lg�l� öğret�m elemanının gerekl� gördüğü ve dönem başında açıkladığı ara sınav ve d�ğer akadem�k çalışmaların
heps�ne katılmakla yükümlüdür.

(2) Hazırlık sınıfı da dâh�l olmak üzere eğ�t�m-öğret�m programlarının tümünde öğrenc�ler, dersler�n %75’�ne
devam etmek zorundadır.

(3) Devam koşulunu ve bölüm kurulu kararları doğrultusunda öğret�m elemanının ders �ç�n bel�rled�ğ� ve
dönem başında �lan ett�ğ� ara sınav, ödev, proje ve benzer� d�ğer koşulları sağlamayan öğrenc�ler, dönem sonu ve
bütünleme sınavına g�remez.

(4) Öğrenc�ler�n derslere devamları, ders� veren öğret�m elemanı tarafından �zlen�r.
Sınavlar
MADDE 50 – (1) Ün�vers�te b�r�mler�nde uygulanan sınavlar şunlardır:
a) Ara sınav.
b) Dönem sonu sınavı.
c) Bütünleme sınavı.
ç) Staj sınavı/değerlend�rmes�.
d) Derece geçme sınavı.
e) Mazeret, muaf�yet, üç ders, sev�ye tesp�t g�b� gerekl� durumlarda uygulanan sınavlar.
Ara sınav
MADDE 51 – (1) Ara sınav, eğ�t�m-öğret�m planlarında yer alan b�r ders �ç�n dönem �ç�nde yapılan sınav veya

sınavlardır.
(2) Ara sınav sayısı, sınavın b�ç�m�, sınavın tar�h�, dönem �ç�nde yapılan çalışmalar �le ver�len ödevlerden

hang�ler�n�n ara sınav olarak değerlend�rmeye alınacağı ve ara sınavlar �le d�ğer dönem çalışmalarının ders başarı
notuna katkısı, bölüm kurulu kararları doğrultusunda, �lg�l� öğret�m elemanınca bel�rlenerek, dönem�n �lk haftası
�ç�nde, �lg�l� bölüm başkanlıklarınca öğrenc�lere duyurulur. Bu bel�rleme; proje, tasarım, atölye g�b� uygulamalı dersler
�ç�n de bölüm kurul kararları çerçeves�nde yapılır.

(3) Ara sınavlar ya da yer�ne geçecek çalışmalara, geçerl� mazeret� neden�yle katılamayan ve mazeret�n�
belgeleyeb�len öğrenc�ye uygulanacak �şlem, �lg�l� bölüm kurulu kararları doğrultusunda bel�rlen�r.

Dönem sonu sınavı
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MADDE 52 – (1) Dönem sonu sınavı, eğ�t�m-öğret�m planlarında yer alan b�r ders �ç�n dönem sonunda
yapılan sınavdır.

(2) Öğrenc�n�n kaydolduğu her b�r ders �ç�n dönem sonu sınavının yapılıp yapılmayacağı, yapılmayacaksa
sınav yer�ne geçecek değerlend�rmen�n şekl�, dönem başında �lg�l� bölüm kurullarında karara bağlanır ve bölüm
başkanlıklarınca öğrenc�lere duyurulur.

(3) Öğrenc�n�n dönem sonu sınavına g�reb�lmes� ve dönem sonunda değerlend�r�lecek çalışmalarını tesl�m
edeb�lmes� �ç�n 49 uncu maddede bel�rt�len yükümlülükler� yer�ne get�rmes� gerek�r.

(4) Dönem sonu sınavına g�reb�lme koşulunu yer�ne get�rmeyen öğrenc�ler�n l�stes�, dönem�n son haftası
�ç�nde, �lg�l� bölüm başkanlığınca öğrenc� �şler�ne b�ld�r�l�r.

(5) B�r ders�n dönem sonu sınavına g�reb�lme koşulunu yer�ne get�remeyen öğrenc�ler, dönem sonu sınavına
g�remez.

(6) Dönem sonu sınavının mazeret sınavı bütünleme sınavıdır. Ayrı b�r mazeret sınavı yapılmaz.
Bütünleme sınavı
MADDE 53 – (1) Bütünleme sınavı, derse devam sorumluluğunu yer�ne get�rm�ş ve dönem sonu sınavına

g�rmeye hak kazanmış olduğu halde bu sınava g�rmem�ş veya dönem sonu sınavında başarısız olmuş öğrenc�ler �ç�n
yapılan sınavdır.

(2) Atölye, proje, tasarım ve serg� g�b� uygulaması olan bazı dersler �ç�n bütünleme sınavları uygulanmaz. Her
eğ�t�m-öğret�m yılının başında, bütünlemes� olmayan dersler, bölümler�n öner�s� ve �lg�l� kurulların onayıyla tesp�t
ed�l�r.

(3) Bütünleme sınavı notu, dönem sonu sınav notu yer�ne geçer.
(4) Bütünleme sınavının mazeret sınavı yoktur.
Staj sınavı/değerlend�rmes�
MADDE 54 – (1) Staj ve prat�k çalışmalarla �lg�l� sınav veya sınav yer�ne geçeb�lecek değerlend�rme esasları,

�lg�l� kurul kararı ve Senato onayıyla bel�rlen�r.
MGÜ Derece S�stem�
MADDE 55 – (1) MGÜ Derece S�stem�n�n amacı, Ün�vers�ten�n İcra Sanatları Fakültes� �le �ht�yaç duyulması

hal�nde d�ğer akadem�k b�r�mlerde, öğrenc�n�n b�reysel performans sev�yes�ne uygun eğ�t�m almasını sağlamaktır.
MGÜ Derece S�stem�n�n uygulama usul ve esasları
MADDE 56 – (1) MGÜ Derece S�stem�n�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar, �lg�l� yönet�m kurulunun

gerekçel� öner�s� �le Senato tarafından bel�rlen�r.
Derece geçme sınavı
MADDE 57 – (1) MGÜ Derece S�stem� uyarınca Ün�vers�ten�n İcra Sanatları Fakültes� �le �ht�yaç duyulması

hal�nde d�ğer akadem�k b�r�mlerde bel�rlenen derslerde yapılan sınavdır.
(2) Derece geçme sınavına yalnızca, dersler�n dönem sonu sınavından 90 ve üzer� not alan öğrenc�ler�n

başvurma hakkı vardır.
(3) Derece geçme sınavı, her yıl dönem sonu sınavından sonrak� b�r tar�hte yapılır.
(4) Derece geçme sınavında alınan notun GNO’ya b�r etk�s� yoktur.
(5) Derece geçme sınavının mazeret sınavı yoktur.
(6) Derece geçme sınavına �l�şk�n d�ğer tüm usul ve esaslar, Senato tarafından bel�rlen�r.
Sınavların yapılış şekl� ve puanlama
MADDE 58 – (1) Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı, ç�z�me dayalı, atölye-proje değerlend�rmes� �le bunların

b�rkaçının b�rleş�m�nden oluşab�l�r. Atölye, proje, tasarım ve benzer� derslerde tesl�m ve değerlend�rmeye �l�şk�n
esaslar, �lg�l� bölümlerce bel�rlen�r. Sözlü sınavlar, �zley�c�ye açık olarak yapılır.

(2) Sınavlar, mutlak veya bağıl ölçütlere göre değerlend�r�l�r. Sınavların değerlend�r�lmes�nde hang� yöntem�n
kullanılacağı, ders�n açıldığı dönem�n başında, �lg�l� öğret�m elemanı tarafından öğrenc�lere duyurulur.

(3) Sınavlar, b�r gün �ç�nde yapılab�leceğ� g�b�, ders�n özell�ğ�ne göre, b�rden fazla güne de yayılab�l�r.
(4) Sınavlar, gerek görülen durumlarda �lg�l� kurul öner�s� ve Senato kararıyla, Ün�vers�te yerleşkeler� ve

çalışma saatler� dışında ya da tat�l günler�nde de yapılab�l�r.
(5) Her b�r sınavın �çer�ğ� ve uygulaması, Senato kararıyla değ�şt�r�leb�l�r.
Sınav günler�n�n �lanı
MADDE 59 – (1) Sınav gün ve saatler�, akadem�k takv�m esas alınarak, �lg�l� bölüm başkanlığınca

bel�rlenerek, dekanlıklar/müdürlükler tarafından onaylanır ve sınavların başlama tar�h�nden en az b�r hafta önce �lan
ed�l�r.

Sınav evrakının/öğrenc� çalışmalarının saklanması
MADDE 60 – (1) Sınav evrakı �le sınav yer�ne değerlend�rmeye alınan çalışmalar veya kopyaları, �lg�l�

b�r�mler tarafından en az �k� yıl saklanmak zorundadır.
(2) B�r�mlerde yapılan öğrenc� çalışmaları, serg�lenmek veya eğ�t�m-öğret�mle �lg�l� amaçlar �ç�n �lg�l� bölüm

veya programlarca saklanab�l�r.
(3) Öğrenc� çalışmalarıyla �lg�l� kullanım hakkı, �lg�l� bölümün öner�s� ve �lg�l� kurul kararı üzer�ne Senato

tarafından düzenlen�r.
Ders başarı notu
MADDE 61 – (1) Ders başarı notu; ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzer� uygulamalardan alınacak puanlar

ve dönem sonu sınavı/bütünleme sınavı puanlarının hesaba katılmasıyla tek b�r not olarak ver�l�r.
(2) Ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzer� uygulamalardan alınacak puanlar ve dönem sonu sınavı puanının

hang� ağırlıklarla hesaba katılarak, ders başarı notunun hesaplanacağı dönem başında, ders�n öğret�m elemanı
tarafından öğrenc�lere b�ld�r�l�r.

(3) Ders başarı notu, harf notlarıyla bel�rt�l�r.



/

(4) Ders başarısına a�t harf notlarının yüzlük ve dörtlük s�stemdek� karşılıkları aşağıdak� tabloda olduğu
g�b�d�r:

(5) Öğrenc�n�n, yükümlü olduğu dersten başarılı sayılab�lmes� �ç�n; A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, D+, D
notlarından b�r�n� alması gerek�r.

(6) D+ ve D notları, koşullu geçme durumunu gösteren notlardır.
(7) Yükümlü olunan dersten başarısız olma hal�nde;
a) Ders�n gerekler�n� yer�ne get�r�p dönem sonu sınavına g�rmeye hak kazanan, ancak sınava g�rmeyen veya bu

sınavdan başarısız olan öğrenc�ler �ç�n F notu;
b) Derse devam şartını veya ders�n d�ğer gerekler�n� yer�ne get�rmemes� sebeb�yle dönem sonu sınavına

g�rmeye hak kazanamayan öğrenc�ler �ç�n F- notu,
ver�l�r.
Ders başarı notunun �lanı
MADDE 62 – (1) Ders başarı notları, en geç, dönem sonu sınavını ve bütünleme sınavını �zleyen beş�nc� gün,

�lg�l� öğret�m elemanınca ÖBS’de kes�nleşt�r�l�r.
(2) Atölye, proje, tasarım, tasarlama ve serg� g�b� bütünlemes� olmayan uygulamalı derslerde başarı notları,

bütünleme sınavlarının sonunu tak�p eden beş�nc� gün, �lg�l� öğret�m elemanınca ÖBS’de kes�nleşt�r�l�r.
(3) Sınav sonuçlarının �lanı sürec�nde, sonuca �l�şk�n madd� b�r hatanın ders�n öğret�m elemanı tarafından

resen tesp�t ed�lmes� hal�nde, sınav sonuçlarının �lan ed�ld�ğ� �lg�l� dönem�n sonuna kadar, madd� hata gerekçes�yle,
meslek yüksekokullarında müdürlük, fakültelerde �lg�l� bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurulmak suret�yle, �lg�l�
yönet�m kurulu kararıyla �lan ed�len sonucun düzelt�lmes� mümkündür.

Ders başarı notuna �t�raz
MADDE 63 – (1) Öğrenc�; ders başarı notu g�r�ş�n�n son gününü �zleyen üç �ş günü �ç�nde, kayıtlı olduğu �lg�l�

dekanlığa/müdürlüğe d�lekçeyle başvurarak, sınav evrakının, madd� hata yönünden �ncelenmes�n� �steyeb�l�r. Sonuç,
�lg�l� bölüm başkanlığı tarafından, öğret�m elemanının görüşü alınarak, �lg�l� yönet�m kurulunca karara bağlanır ve
öğrenc�ye duyurulur.

(2) Başarı notu değ�ş�kl�ğ� gerekt�ren �lg�l� yönet�m kurulu kararı; ÖBS’de gerekl� not düzeltmes�n�n yapılması
�ç�n akadem�k takv�mde bel�rt�len �lg�l� dönem�n, dönem kapatma tar�h�nden önce öğrenc� �şler� b�r�m�ne ve öğrenc�
�şler� da�res� başkanlığına b�ld�r�l�r. Akadem�k takv�mde bel�rt�len süreler �ç�nde yapılmayan başvurular kabul ed�lmez.

Genel akadem�k not ortalaması, dönem not ortalaması ve mezun�yet dereces�
MADDE 64 – (1) GNO, öğrenc�n�n akadem�k başarı düzey�n� gösteren not ortalamasıdır.
(2) GNO ve mezun�yet dereces�yle �lg�l� esaslar şunlardır:
a) GNO; (K1*B1+K2*B2+K3*B3+...)/(K1+K2+K3+...) formülüne göre ve b�nde b�rler basamağına

yuvarlanarak hesaplanır. Bu formüldek� K, ders�n AKTS kred�s�n�; B, ders�n başarı notunun dörtlük s�stemdek�
katsayısını göster�r.

b) DNO, öğrenc�n�n �lg�l� dönemde aldığı dersler�n ağırlıklı not ortalamasıdır.
c) GNO, öğrenc�n�n �lg�l� dönem �le daha öncek� aldığı dersler�n ağırlıklı not ortalamasıdır.
(3) DNO ve GNO hesabı yapılırken ortak zorunlu, zorunlu ve seçmel� derslerden alınan tüm notlar hesaba

katılır.
(4) Mezun�yet dereces� (mezun�yet başarı notu), mezun olan öğrenc�n�n genel akadem�k not ortalamasıdır.
Not dökümü
MADDE 65 – (1) Ayrıntılı not dökümünde, öğrenc�n�n aldığı tüm dersler ve tüm notlar, dersler�n alındığı yıl

ve dönem bazında düzenlen�r.
(2) Özet not dökümünde öğrenc�n�n aldığı dersler, sınıf ve dönem bazında düzenlen�r. Şayet b�r ders tekrar

ed�lm�ş veya bu ders yer�ne başka b�r ders alınmış �se sadece alınan son ders ve bu ders�n notu yer alır. F ve F- notu
alınan seçmel� dersler, özet not dökümünde göster�lmez.

(3) Ayrıntılı ve özet not dökümler�nde DNO, GNO ve harf notlarıyla �lg�l� açıklamalara yer ver�l�r.
Mezun�yet
MADDE 66 – (1) L�sans programlarından mezun�yet �ç�n;
a) Zorunlu ve ortak zorunlu dersler�n tamamından başarılı olunmalıdır.
b) İlg�l� eğ�t�m-öğret�m programında yer alan en az 240 AKTS kred�l�k ders tamamlanmalı ve mezun�yet notu

en az 2,00 olmalıdır.
(2) Ön l�sans programlarından mezun�yet �ç�n;
a) Zorunlu ve ortak zorunlu dersler�n tamamından başarılı olunmalıdır.
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b) İlg�l� eğ�t�m-öğret�m programında yer alan en az 120 AKTS kred�l�k ders tamamlanmalı ve mezun�yet notu,
en az 2,00 olmalıdır.

Normal eğ�t�m-öğret�m süres�nden önce mezun�yet
MADDE 67 – (1) Öğrenc�ler; sorumlu oldukları eğ�t�m-öğret�m programlarındak� ders,  AKTS kred�s� ve

mezun�yet başarı notu yükümlülükler�n�, normal eğ�t�m-öğret�m süres�nden önce tamamlamaları durumunda, eğ�t�m-
öğret�m süres�n�n dolmasını beklemeden mezun olab�l�r.

Mezun�yete üç ders sınavı
MADDE 68 – (1) Mezun�yete üç ders sınavı, mezun�yet durumundak� öğrenc�ler �ç�n başarısız olunan en çok

üç dersten sınava g�rme hakkını �çeren b�r sınavdır.
(2) Kayıtlı olduğu bölümün, 2547 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend� kapsamında

açılan dersler dâh�l, devam alınarak başarısız olunan en çok üç ders dışındak� dersler�n� bu Yönetmel�k hükümler�ne
göre başarıyla tamamlayan ve bölüme �l�şk�n tüm yükümlülükler� yer�ne get�ren öğrenc�ler, mezun�yete üç ders
sınavına g�reb�l�rler.

(3) Mezun�yete üç ders sınavına g�reb�lmek �ç�n öğrenc�ler, son �k� yarıyılın b�r�s�nde, �lg�l� derse/derslere
kayıt yaptırmış olmalıdır. İlg�l� yönet�m kurulu kararıyla öğrenc� değ�ş�m programı ve/veya kayıt dondurma g�b� �z�nl�
sayılan süreler, bu süreye dâh�l değ�ld�r.

(4) Mezun�yete üç ders sınavı hakkını kullanıp başarısız olan öğrenc�ler�n, bu sınav hakkını tekrar
kullanab�lmeler� �ç�n söz konusu ders/dersler�n açıldığı �lk yarıyılda kayıt yaptırmaları zorunludur. Daha önce
alınmamış veya F- notuyla devamsızlıktan kalınan b�r ders �ç�n, mezun�yete üç ders sınavına g�r�lemez.

(5) Mezun�yete üç ders sınavı hakkını kullanmak �steyen öğrenc�ler, bütünleme sınav sonuçlarının �lanından
sonra, beş gün �ç�nde, �lg�l� akadem�k b�r�mler�n öğrenc� �şler� b�r�mler�ne d�lekçeyle veya ÖBS üzer�nden başvururlar.
Başvuruların, �lg�l� bölüm tarafından �ncelenmes�n�n ardından öğrenc�ye ve ders�n/dersler�n öğret�m
elemanına/elemanlarına, üç ders sınavının açılacağı �lg�l� b�r�m tarafından b�ld�r�l�r.

(6) Mezun�yete üç ders sınavı sonucunda öğrenc�ler�n, mezun�yet �ç�n gerekl� olan 2,00 ortalamayı sağlamaları
gerek�r.

Azam� süreler sonunda mezun olamayan öğrenc�ler
MADDE 69 – (1) Azam� süreler sonunda mezun olamayan öğrenc�ler�n durumu, 2547 sayılı Kanun ve �lg�l�

mevzuat hükümler�ne göre düzenlen�r.
(2) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddes� kapsamında, sınırlı veya sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda

olan öğrenc�ler; öğrenc� katkı paylarını ve/veya öğren�m ücretler�n� ödemeye devam ed�p, kayıt yen�leme, ders
bırakma ve yen� ders alma �şlemler�n� yaparlar, ancak sınav hakkı dışındak� d�ğer öğrenc�l�k haklarından
yararlanamazlar.

(3) Sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenc�, bu hakkını d�ğer öğrenc�lerle b�rl�kte ders�n sınavının
yapılacağı �lk sınav dönem�nden başlayarak ve bu dersler�n açıldığı sınav dönemler�nde kullanır.

(4) Açılacak sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak toplam üç eğ�t�m-öğret�m yılı boyunca h�ç g�rmeyen b�r
öğrenc�, sınırsız sınav hakkından vazgeçm�ş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

(5) Sınırlı veya sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenc�; uygulama esaslı derslerde, ders�n �lk
açıldığı dönemden başlayarak uygulamalara devam etmek ve bu Yönetmel�kte bel�rt�len yükümlülükler� yer�ne
get�rmek zorundadır.

D�plomalar ve d�ploma ek�
MADDE 70 – (1) B�r�mlerde öğren�mler�n� başarıyla tamamlayan öğrenc�lere, �zled�kler� eğ�t�m-öğret�m

programlarının düzey�ne göre mezun�yet d�ploması ver�l�r.
(2) D�plomalarda, Ün�vers�ten�n ve fakülte/meslek yüksekokulu �le kayıtlı olunan eğ�t�m-öğret�m bölüm ve

programının adları bel�rt�l�r. D�plomalar dekan/müdür �le Rektör tarafından �mzalanarak onaylanır.
(3) L�sans eğ�t�m-öğret�m�n� tamamlamayan/tamamlayamayan öğrenc�lere, ön l�sans düzey�nde d�ploma

ver�lmes� ya da bunların meslek yüksekokuluna �nt�bak ett�r�lmeler�, �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre yapılır.
(4) L�sans eğ�t�m�ne devam ederken, kend� taleb�yle �l�ş�ğ�n� kesmek �steyen ve dördüncü dönem sonuna

kadar, �lg�l� eğ�t�m-öğret�m planında bulunan bütün dersler� ve �lg�l� eğ�t�m-öğret�m planında olmasa b�le, Atatürk
İlkeler� ve İnkılap Tar�h� I, II, Türk D�l� I, II ve en az 4 AKTS kred�l�k yabancı d�l dersler�n� başarıyla tamamlamış
olan ve dördüncü dönem sonu �t�barıyla GNO’su en az 2,00 olan l�sans öğrenc�ler�ne, başvurmaları ve gerekl� şartları
taşımaları hâl�nde, ön l�sans d�ploması ver�l�r.

(5) Öğrenc�lere d�plomalarının ver�leb�lmes� �ç�n değ�ş�m programlarından kaynaklı, ödenmem�ş öğrenc� katkı
payı ve/veya öğren�m ücret� olmaması gerek�r.

(6) Kayıt oldukları programları başarıyla tamamlayarak d�ploma almaya hak kazanan öğrenc�lere,
d�plomalarıyla b�rl�kte, d�ploma ek� de ver�l�r.

(7) D�ploma ek�, akadem�k ve meslek� yeterl�kler�n uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan ve
d�plomalara ek olarak ver�len belged�r.

(8) D�ploma ek�, öğrenc�ler�n öğren�mler� süres�nce almış oldukları bütün dersler�n kod ve adları, AKTS
kred�ler� ve standart d�ploma ek� b�lg�ler�n� kapsar.

(9) MGÜ Derece S�stem�n�n uygulandığı programlarda, bel�rlenen usul ve esaslar dâh�l�nde, �lg�l� s�stem�n tüm
dereceler�n� mezun�yetten önce tamamlayan öğrenc�ye, sah�p olduğu derecey� bel�rten özel b�r belge;
tamamlayamayan �ç�n �se sadece kazandığı derecey� gösteren b�r belge, d�plomayla b�rl�kte ver�l�r.

Onur, yüksek onur, üstün yüksek onur öğrenc�s� ve ödüllend�rme
MADDE 71 – (1) Mezun�yet başarı notu 3,32-3,64 aralığında olan öğrenc�ler, onur; 3,65-3,97 aralığında olan

öğrenc�ler, yüksek onur; 3,98 ve daha üzer� olan öğrenc�ler �se üstün yüksek onur dereces� alırlar. Bu öğrenc�lere,
mezun�yet başarı durumlarını bel�rten özel b�r belge, geç�c� mezun�yet belges�yle b�rl�kte ver�l�r.
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(2) Sıralamalarda eş�tl�k olması durumunda, öğren�mler�n� daha kısa sürede tamamlayan öğrenc�ler,
sıralamada üst sırada yer alır.

(3) Öğrenc�ler�n ödüllend�r�lmes�ne �l�şk�n esaslar, Senato tarafından bel�rlen�r.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hâller
MADDE 72 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hâllerde, �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler�, YÖK

kararları, Senato ve �lg�l� kurul kararları uygulanır.
(2) Mücb�r sebep olarak kabul ed�leb�lecek olağandışı durumlarda (deprem, salgın, savaş, seferberl�k, terör ve

benzer�) ve bu durumların etk�s�n�n devam ett�ğ� süreçlerde; eğ�t�m ve öğret�m�n devamının sağlanab�lmes� ve öğrenc�
mağdur�yetler�n�n önleneb�lmes� amacıyla, eğ�t�m-öğret�me ve sınavlara �l�şk�n esas ve sürelerde değ�ş�kl�kler yapma
veya yen� kararlar alma konusunda Senato yetk�l�d�r.

(3) Yönetmel�k değ�ş�kl�ğ�nden doğan öğrenc� �nt�baklarıyla �lg�l� �ş ve �şlemlerde Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 73 – (1) 27/10/2018 tar�hl� ve 30578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Müz�k ve Güzel

Sanatlar Ün�vers�tes� Ön L�sans ve L�sans Eğ�t�m ve Öğret�m Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 74 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 75 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


