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26 Kasım 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30607

YÖNETMELİK

Sakarya Uygulamalı B�l�mler Ün�vers�tes�nden:

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE
ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Sakarya Uygulamalı B�l�mler Ün�vers�tes�n�n l�sans ve ön l�sans

programlarındak� kayıt, eğ�t�m-öğret�m, sınav ve değerlend�rmeler�ne �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, Sakarya Uygulamalı B�l�mler Ün�vers�tes� bünyes�ndek� fakülte, yüksekokul

ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğ�t�m, öğret�m ve sınavlar �le �lg�l� hükümler� kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 14, 43, 44, 45 ve

49 uncu maddeler� �le 19/11/1992 tar�hl� ve 3843 sayılı Kanunun 5, 6 ve 7 nc� maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte yer alan;
a) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa Kred� Transfer S�stem�n�,
b) Danışman: Öğrenc�ler�n eğ�t�m, öğren�m ve d�ğer sorunlarıyla �lg�lenmek üzere kayıtlı bulunduğu

fakülten�n/yüksekokulun/meslek yüksekokulunun bölümün/anab�l�m dalının/programın öner�s� �le �lg�l� yönet�m
kurulu tarafından görevlend�r�len öğret�m elemanını,

c) Dönem sonu sınavı: Güz, bahar dönem� �le yaz öğret�m� sonunda yapılan f�nal ve bütünleme sınavlarını,
ç) Eğ�t�m b�r�m�: İlg�l� fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,
d) Fakülte: Sakarya Uygulamalı B�l�mler Ün�vers�tes�ne bağlı fakülteler�,
e) İlg�l� kurul: Fakültelerde fakülte kurulu, yüksekokullarda yüksekokul kurulu, meslek yüksekokullarında

meslek yüksekokulu kurulunu,
f) İlg�l� yönet�m kurulu: Fakültelerde fakülte yönet�m kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönet�m

kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönet�m kurulunu,
g) Meslek yüksekokulu: Sakarya Uygulamalı B�l�mler Ün�vers�tes�ne bağlı meslek yüksekokullarını,
ğ) Rektör: Sakarya Uygulamalı B�l�mler Ün�vers�tes� Rektörünü,
h) Senato: Sakarya Uygulamalı B�l�mler Ün�vers�tes� Senatosunu,
ı) Ün�vers�te: Sakarya Uygulamalı B�l�mler Ün�vers�tes�n�,
�) Ün�vers�te Yönet�m Kurulu: Sakarya Uygulamalı B�l�mler Ün�vers�tes� Yönet�m Kurulunu,
j) Yüksekokul: Sakarya Uygulamalı B�l�mler Ün�vers�tes�ne bağlı yüksekokulları,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kes�n Kayıt, Kayıt Yen�leme, Danışmanlık, Yatay-D�key Geç�ş,

Ç�ft Anadal ve İnt�bak

Kes�n kayıt
MADDE 5 – (1) Ün�vers�ten�n l�sans ve ön l�sans programlarına kes�n kayıt yaptırab�lmek �ç�n ön l�sans veya

l�sans öğren�m� �le �lg�l� Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�nce �lg�l� programa yerleşt�r�lm�ş olmak ve kontenjan
dah�l�nde öğrenc� kabul eden başka b�r yükseköğret�m kurumunda kayıtlı olmamak şarttır. Ancak Spor B�l�mler�
Fakültes�ne alınacak öğrenc�lerde yukarıdak�ler�n dışında aranacak genel ve özel şartlar, �lg�l� kurulun görüşü alınarak
Senato tarafından bel�rlen�r.

(2) Kayda hak kazanan adaylar bel�rlenen tar�hlerde kayıtlarını yaptırırlar. Mazeret� bulunan adaylar kes�n
kaydını, yukarıdak� hükümlere uymak şartıyla vek�ller� vasıtasıyla yaptırab�l�rler. Süres� �ç�nde kaydını yaptırmayanlar
Ün�vers�te öğrenc�s� olma hakkını kaybederler.

(3) Eğ�t�m b�r�mler�n�n kes�n kayıt tar�hler�, kayıt sırasında �sten�lecek belgeler ve uygulanacak esaslar, �lg�l�
mevzuat hükümler� doğrultusunda Ün�vers�ten�n �lg�l� kurulları tarafından bel�rlenerek �lan ed�l�r. Bel�rlenen esasların
tamamına uyan aday kes�n kaydını yaptırır.

Öğrenc� katkı payı, öğren�m ücret�, kred� başı katkı payı
MADDE 6 – (1) Öğrenc�ler�n 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 46 ncı maddes�n�n (c) fıkrasında

bel�rt�len; azam� süre �ç�nde aynı ders� üçüncü ve daha fazla kez alışında ve azam� sürey� aşan dönemlerde, alınacak
her ders �ç�n ödenecek kred� başı katkı payı veya öğren�m ücret� hesaplamasında döneml�k AKTS kred�s� toplamı baz
alınır.

(2) Azam� süreler �ç�nde b�r derse üçüncü defa kayıt yaptırılması hal�nde, �lg�l� dönem �ç�n öngörülen katkı
payı ya da öğren�m ücret�n�n yanı sıra, kred� başına ödenecek katkı payı veya öğren�m ücret�; ders�n alınacağı dönem
�ç�n bel�rlenen kred� başına katkı payı veya öğren�m ücret�n�n yüzde ell� fazlası, dördüncü defa kayıt yaptırılması
hal�nde yüzde yüz, beş�nc� veya daha fazla defa kayıt yaptırılması hal�nde �se yüzde üçyüz fazlası �le hesaplanır.
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(3) Azam� süreler �ç�nde öğren�m�n tamamlanamaması hal�nde, her b�r �lave ders �ç�n kred� başına ödenecek
öğrenc� katkı payı veya öğren�m ücret�; ders�n alınacağı dönem �ç�n 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasına göre bel�rlenecek
olan kred� başına katkı payı veya öğren�m ücret�n�n yüzde yüzü, �k�nc� defa kayıt yaptırılması hal�nde yüzde �k�yüzü,
üçüncü defa kayıt yaptırılması hal�nde yüzde üçyüzü, dördüncü ve daha fazla defa kayıt yaptırılması hal�nde �se yüzde
dörtyüzü olarak hesaplanır.

(4) Azam� süreler �çer�s�nde yandal veya ç�ft anadal öğren�m�n�n tamamlanamaması neden�yle �lave ders
alınması hal�nde, her b�r ders �ç�n kred� başına ödenecek öğrenc� katkı payı veya öğren�m ücret�; ders�n alınacağı
dönem �ç�n 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasına göre hesaplanan kred� başına katkı payı veya öğren�m ücret�n�n yüzde
yüzü, �k�nc� defa kayıt yaptırılması hal�nde yüzde �k�yüzü, üç ve daha fazla defa kayıt yaptırılması hal�nde �se yüzde
üçyüzü olarak hesaplanır.

(5) Hazırlık sınıfı har�ç, bulundukları bölümde her b�r dönem �ç�n bel�rlenen asgar� derslerden başarılı olan ve
bu dersler� alan öğrenc�ler�n başarı ortalamasına göre dönem sonu �t�bar�yle yapılacak sıralamada �lk yüzde ona g�ren
�k�nc� öğret�m öğrenc�ler�, b�r sonrak� dönemde b�r�nc� öğret�m öğrenc�ler�n�n ödeyecekler� öğrenc� katkı payı kadar
öğren�m ücret� öder.

Danışmanlık
MADDE 7 – (1) Her öğrenc� �ç�n �lg�l� Bölüm Başkanlığının öner�s� ve �lg�l� kurulun kararı �le öğret�m

elemanlarından b�r danışman bel�rlen�r.
(2) Danışman, öğrenc�y� �zler, eğ�t�m-öğret�m �le �lg�l� sorunlarının çözümünde öğrenc�ye yardımcı olur.

Öğrenc�n�n kayıt yen�leme ve derse yazılma, ders ekleme-s�lme �şlemler�, bu Yönetmel�k çerçeves�nde danışman
onayı �le yapılır.

(3) Kayıt süres� �çer�s�nde geçerl� b�r mazeret� neden�yle Ün�vers�tede bulunamayacak olan danışman bu
durumu b�r yazı �le Bölüm Başkanlığına b�ld�r�r. Bölüm Başkanı, bu danışman yer�ne geç�c� olarak b�r öğret�m
elemanını görevlend�r�r ve bunu �lg�l� b�r�mlere ve öğrenc�lere duyurur.

K�ml�k kartı
MADDE 8 – (1) 6 ncı madde uyarınca kes�n kayıtlarını yaptıran öğrenc�lere Rektörlük tarafından fotoğraflı

b�r k�ml�k kartı ver�l�r.
Kayıt yen�leme ve derse yazılma
MADDE 9 – (1) Öğrenc�ler, Senato ve Ün�vers�te Yönet�m Kurulunun bel�rled�ğ� esaslar çerçeves�nde, kayıt

yen�leme ve derse yazılma �şlemler�n� Akadem�k Takv�mde bel�rt�len kayıt yen�leme haftasının �lk üç gününde
elektron�k ortamdan danışman onayı �le yaparlar. Dördüncü gün derslerle �lg�l� düzenlemeler yapılır. Beş�nc� ve altıncı
günlerde açılmayan seç�ml�k dersler�n yer�ne açılan derslerden yen� yazılma yapılab�l�r. Ancak kayıt olunmuş ve
açılmış olan seç�ml�k ders bırakılamaz.

(2) Öğrenc�ler�n kayıtlarını yen�lemed�kler� dönemler �le eks�k ders almış oldukları dönemler öğret�m
süres�nden sayılır. Süres� �ç�nde kayıt yen�lemeyenler öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz.

(3) Öğrenc�ler b�r�nc� ve �k�nc� dönemler�ndek� tüm derslere yazılmak zorundadır. Öğrenc�; h�ç almadığı ya da
devam şartı sağlamadığı ders/derslere öncel�kl� yazılmak zorundadır. Bu dersler farklı dönemlerden �se en alttak�
dönem dersler�nden başlamak şartı �le bulundukları döneme a�t derslere yazılır. Ancak, devam şartı sağlanmış öncek�
dönem dersler�ne yazılmak öğrenc�n�n taleb�ne bağlıdır. Öğrenc�ler, dördüncü fıkrada tanımlanan ÇAP öğrenc�ler� ve
üst yarıyıldan ders alab�lecek öğrenc�ler har�c�nde, b�r dönemde 30 AKTS + 10 AKTS veya 2 derse kayıt yaptırab�l�r.

(4) Ç�ft Anadal Programında kayıtlı öğrenc�ler �le bulunduğu döneme kadar tüm dersler�n� alıp başarmış
olmak şartı �le genel ağırlıklı not ortalaması 3.00 ve üzer� olanlar; b�r dönemde 30 AKTS +15 AKTS veya 3 derse
kayıt yaptırab�l�r. Üst sınıftan ders alan öğrenc�ler�n, aldıkları dersler�n başarı notları genel ağırlıklı not ortalamasına
katılır.

(5) İşletmelerde uygulamalı eğ�t�m yürüten l�sans ve ön l�sans programlarında, öğrenc�ler�n uygulama yapmak
üzere �ş yerler�ne gönder�lmes� �ç�n ön l�sans programlarında �lk �k� dönem sonunda veya sonrak� dönemlerde, l�sans
programlarında altıncı yarıyıl sonunda veya sonrak� dönemde genel ağırlıklı not ortalamasının en az 1.80 olması
şarttır. Bu şartları sağlayamamış l�sans ve ön l�sans öğrenc�ler� şartları sağlayana kadar �şletmelerde yürütülecek olan
�ş yer� eğ�t�m�ne g�demezler.

(6) Mazeretler� neden�yle kayıt yen�leyemeyenler; dönem�n �lk haftasında �lg�l� bölüm/ program başkanlığına
kayıt yen�leme başvurusunu yapar. Mazeretler� �lg�l� eğ�t�m b�r�m�n�n yönet�m kurulunca kabul ed�lenler, akadem�k
takv�mde bel�rlenen mazeretl� kayıt yen�leme tar�h�nde kayıt yen�leme ve derse yazılma �şlem�n� yaparlar. Derse
yazılma �şlem�nden öğrenc� sorumludur.

(7) L�sans öğrenc�ler�, çakışan derse yazılma yapamaz. Ancak; dönem�n �lk haftasında öğrenc�n�n başvurusu
�le bölüm/program başkanlığının uygun görüşü ve eğ�t�m b�r�m�n�n yönet�m kurulu kararı �le programında çakışan
ders� farklı tür ve/veya programlardan alab�l�r. Farklı program ve eğ�t�m türler�ndek� dersler�n kred� ücretlend�r�lmes�
2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddes�n�n (e) fıkrasına göre yapılır.

(8) Öğrenc� almış olduğu zorunlu b�r dersten, dönem�n dördüncü haftası sonunda, akadem�k takv�mde
bel�rlenen tar�hte danışmanının onayını alarak çek�leb�l�r.

Yatay geç�ş, d�key geç�ş ve ç�ft anadal
MADDE 10 – (1) Ün�vers�ten�n l�sans ve ön l�sans bölümler�ne yapılacak yatay geç�ş öğrenc� kabulü ve

kayıtları; 24/4/2010 tar�hl� ve 27561 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumlularında 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� uygulanır. Yatay geç�şler, �lan ed�len kontenjanlarla sınırlı olup �nt�bak
�şlemler� bu Yönetmel�ğ�n 17 nc� maddes�nde bel�rlenen kurallara uygun olarak �lg�l� eğ�t�m b�r�mler�n�n kurulları
tarafından yapılır.
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(2) D�key geç�ş öğrenc�s�, Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� tarafından yerleşt�r�l�r ve öğrenc�ye
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� uygulanır.

(3) Ç�ft Anadal bölümler�ne yapılacak öğrenc� kayıtlarında ve �şley�şte; 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� uygulanır. Ç�ft Anadal bölümler�ne kayıt; �lg�l� kurullarca
bel�rlenecek kontenjanlarla sınırlı olup �nt�bak �şlemler� 17 nc� maddede bel�rlenen kurallara uygun olarak �lg�l� eğ�t�m
b�r�mler�n�n kurulları tarafından yapılır.

Önceden kazanılmış yeterl�l�kler�n tanınması ve �nt�bak
MADDE 11 – (1) Önceden kazanılmış yeterl�l�kler�n tanınması ve �nt�bak �şlemler�, Sakarya Uygulamalı

B�l�mler Ün�vers�tes� Önceden Kazanılmış Yeterl�l�kler�n Tanınması, Kred� Transfer� ve İnt�bak İşlemler� Yönerges�ne
göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğret�m Esasları

Öğret�m yılı
MADDE 12 – (1) Eğ�t�m-öğret�m yılı, 14 hafta sürel� güz ve bahar dönemler�nden oluşur. Dönem sonu

sınavları bu süreye dâh�l değ�ld�r. Öğret�m yılının başlama, b�t�ş ve sınav tar�hler� Ün�vers�ten�n �lg�l� kurulları
tarafından her yıl bel�rlen�r ve �lan ed�l�r.

(2) İlg�l� kurulların kararı ve Senato onayı �le öğret�m yılına �lave yaz öğret�m� açılab�l�r. Yaz öğret�m�
hakkında �lg�l� mevzuat hükümler� uygulanır.

Öğret�m süres�
MADDE 13 – (1) B�r yıl sürel� yabancı d�l hazırlık sınıfı har�ç, l�sans bölümler�n� tamamlamak �ç�n tanınan

azamî öğret�m süres� yed� eğ�t�m-öğret�m yılı, ön l�sans bölümler�n� tamamlamak �ç�n tanınan azamî öğret�m süres� �se
dört eğ�t�m-öğret�m yılıdır.

Öğret�m planları
MADDE 14 – (1) Ders kred�ler�, Yükseköğret�m Kurulunca �lg�l� programın yer aldığı d�ploma düzey� ve alan

�ç�n 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 kazananları �le açıkça bel�rlenm�ş teor�k veya uygulamalı ders
saatler� ve öğrenc�ler �ç�n öngörülen d�ğer faal�yetler �ç�n gerekl� çalışma saatler� de göz önünde bulundurularak
Senato tarafından bel�rlenen �lkeler çerçeves�nde �ş yüküne dayalı olarak ders kred�ler� hesaplanır.

(2) Öğret�m planındak� dersler; teor�k dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye çalışmaları, tez, proje, staj, �ş
yer� uygulamaları ve benzer� çalışmaları kapsar. Dersler zorunlu ve seç�ml�k olab�l�r.

(3) Dersler�n öğret�m d�l� Türkçed�r. Yabancı d�l yeterl�ğ� almış öğrenc�ler �ç�n yabancı d�l destekl� programlar
uygulanab�l�r. Yabancı d�lde yürütülen programlarda dersler�n alınması, uygulanması, sınavlarının yapılması ve d�ğer
hususlar bu Yönetmel�k hükümler�ne uymak şartıyla hazırlanmış yönetmel�k veya Senato esaslarına göre düzenlen�r.

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

(5) Öğrenc�; öğret�m planında yer alan tüm zorunlu dersler �le öngörülen kred�de seç�ml�k dersler� almak ve
başarmakla yükümlüdür.

(6) Öğret�m planları ve haftalık ders programları, �lg�l� kurul kararları �le Senatoya sunulur. Senato onayından
geçen öğret�m planları; öğret�m başlamadan önce akadem�k takv�mde bel�rlenen süre �ç�nde �lan ed�l�r. Seç�ml�k
dersler�n açılması �le �lg�l� düzenlemeler senato tarafından yapılır.

(7) Staj çalışmaları ve �ş yer� uygulamaları b�r�mler tarafından, her programın özell�ğ�ne göre hazırlanan
esaslara göre yapılır.

Kal�te süreçler�
MADDE 15 – (1) Eğ�t�m-öğret�m süreçler�n�n sürekl� �y�leşt�r�lmes�ne yönel�k �ç ve dış kal�te güvences�

uygulamaları ve eğ�t�m-öğret�m�n devamına �l�şk�n d�ğer hususlar, Yükseköğret�m Kurulunun bu konularda bel�rled�ğ�
temel �lkelere uygun olarak Senato tarafından bel�rlen�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler�n Yapılma İlkeler�, Sınavlar ve Başarı Değerlend�rme,

İt�raz Ders Tanım ve Uygulamaları

Dersler�n yürütülmes�
MADDE 16 – (1) Her ders �ç�n �lg�l� kurul tarafından ders koord�natörü atanır. Ancak; ün�vers�te ortak

dersler�ne senato tarafından, eğ�t�m b�r�mler� ortak dersler�ne b�r�m kurullarınca: bölümün gruplara ayrılarak yürütülen
dersler�ne �se bölüm kurullarınca koord�natör atama �şlem� yapılır. Ders koord�natörü ders tanım ve uygulama
b�lg�ler�n� ders� verecek bütün öğret�m elemanlarının görüşünü alarak bel�rler. Ölçme ve değerlend�rme faal�yetler�nde
kullanılacak yöntemler Senato tarafından bel�rlen�r.

(2) Derslerde kullanılacak ölçme-değerlend�rme yöntemler� ve sayılar kayıt yen�leme haftasından önce �lan
ed�l�r. Yarıyıl �ç� sınavı tar�h� eğ�t�m b�r�m� tarafından bel�rlen�r ve �lan ed�l�r.

(3) Teor�k derslere %70, laboratuvar ve atölye g�b� uygulamalı derslere %80 oranında devam zorunludur.
Devamsız öğrenc�ler�n durumu �lg�l� öğret�m üyes� tarafından dönem�n son haftasında �lan ed�l�r ve bu öğrenc�ler
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dönem sonu sınavına g�remezler. Uzaktan eğ�t�m programlarına kayıtlı öğrenc�ler�n derslerdek� devam gerekt�ren
faal�yetler� �lg�l� bölüm başkanlığı tarafından bel�rlen�r ve dönem�n �lk haftasında �lan ed�l�r.

(4) Senato tarafından uygun görülmes� hal�nde, b�r�nc� ve �k�nc� öğret�m programlarındak� derslerden bazıları,
yalnız uzaktan öğret�m yoluyla ver�leb�l�r.

(5) Bölüm/programa a�t aynı kodlu dersler�n ölçme ve değerlend�rme �şlemler� ortak yapılır. Ün�vers�te
genel�nde ön l�sans ve l�sans düzey�nde ortak kodla yürütülen dersler�n ölçme ve değerlend�rme �şlemler�n�n nasıl
yapılacağı Senato tarafından bel�rlen�r.

(6) Dönem sonu sınav programları, �lg�l� yönet�m kurulları tarafından hazırlanır ve sınav dönem� başlamadan
en geç �k� hafta önce �lan ed�l�r. Sınavlar programda �lan ed�len yer, gün ve saatte Sakarya Uygulamalı B�l�mler
Ün�vers�tes� Sınav Yönerges�ne göre yapılır.

(7) Öğret�m elemanları, öğrenc�ler�n başarılarının değerlend�rmes�ne yönel�k dönem �ç� bütün çalışma
sonuçlarını, çalışmanın yapıldığı tar�hten �t�baren �k� hafta �ç�nde öğrenc�lere �lan etmekle yükümlüdürler.

(8) B�r ders�n dönem sonu başarı l�stes�; sınavların yapıldığı tar�hten �t�baren en geç b�r hafta �çer�s�nde
öğret�m elemanı tarafından bölüm başkanlığına �k� nüsha olarak tesl�m ed�l�r. Bölüm başkanlıklarınca onaylanan
l�stelerden b�r� bölümde bırakılır, d�ğer�, en geç �k� gün �çer�s�nde Öğrenc� İşler� Da�res� Başkanlığına tesl�m ed�l�r.

Başarı notu
MADDE 17 – (1) B�r öğrenc�n�n başarı notu; o derse a�t dönem �ç� notu �le dönem sonu notunun bel�rl�

oranlarda katkısından oluşur. Dönem �ç� değerlend�rmeler�n başarı notuna katkısı % 40’tan az, % 70’ten fazla olamaz.
Mutlak notu %40’ın altında olan öğrenc�ler başarısız sayılırlar. Sınıfın başarı düzey�, notların �stat�st�ksel dağılımı ve
sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak başarı notlarının nasıl elde ed�leceğ� Sakarya Uygulamalı B�l�mler
Ün�vers�tes� Bağıl Değerlend�rme Yönerges� �le bel�rlen�r. Başarı notu ve katsayıları aşağıdak� tabloda göster�lm�şt�r:

Başarı Dereces�                                        Başarı Notu               Katsayı
Pek�y�                                                             AA                      4.00 90-100
İy�-Pek�y�                                                        BA                      3.50 85-89
İy�                                                                   BB                      3.00 80-84
Orta-İy�                                                           CB                      2.50 75-79
Orta                                                                 CC                      2.00 65-74
Zayıf-Orta                                                       DC                      1.50 58-64
Zayıf                                                               DD                      1.00 50-57
Başarısız                                                          FF                       0.00 49 ve altı
Muaf                                                              MU                      -- --
Dönem Sonu Sınava G�rmed�                         GR                      0.00 0.00
Devamsız                                                        DZ                      0.00 0.00
Yeterl�                                                             YT                      -- --
Yeters�z                                                           YZ                      -- --
a) B�r dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından b�r�n� alan öğrenc�, o ders� başarmış sayılır.
b) B�r dersten alınan DC ve DD notları bu ders�n "şartlı" olarak başarıldığını göster�r.
c) FF notu öğrenc�n�n dersten başarısız olduğunu bel�rt�r.
ç) Derse devam yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeyen veya ders uygulamalarına �l�şk�n koşulları sağlamadığı

�ç�n başarısız olan öğrenc�lere DZ notu ver�l�r. DZ notu, not ortalamaları hesabında FF notu �şlem� görür.
d) Dönem sonu sınavına g�rmeyen öğrenc�ye, dönem �ç� çalışmalarına bakılmaksızın GR notu ver�l�r. GR notu,

not ortalamaları hesabında FF notu �şlem� görür.
e) MU notu, Ün�vers�ten�n l�sans ve ön l�sans bölüm/programlarına yatay/d�key geç�ş yapan veya daha önce

devam ett�ğ� herhang� b�r yükseköğret�m kurumunda başarılı olduğu dersler�n eşdeğerler�ne ve muaf�yet sınavı
uygulanan derslerden başarılı olan öğrenc�lere ver�l�r. MU notu, not ortalamaları hesabına katılmaz.

f) YT notu, ortalamaya g�rmeyen ve başarılmış dersler�n başarı notu olarak ver�l�r.
g) YZ notu, ortalamaya g�rmeyen ve başarılmamış dersler�n başarı notu olarak ver�l�r.
Genel ağırlıklı not ortalaması ve yükselt�lmes�
MADDE 18 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması; her b�r dersten elde ed�len başarı notu katsayısının AKTS

kred�s� �le çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kred�s�ne bölünmes� yolu �le bulunacak değerd�r.
(2) Genel ağırlıklı not ortalaması hesabında v�rgülden sonra üç hanel� �şlem yürütülür ve göster�m �k� hane

üzer�nden yapılır. Yuvarlama �şlem�nde v�rgülden sonrak� üçüncü hane 0-4 �se aşağı, 5-9 �se yukarı yuvarlama kuralı
uygulanır.

(3) Genel ağırlıklı not ortalamasının yükselt�lmes� amacıyla alınan derslerde son not geçerl�d�r. H�ç alınmamış
dersler ortalama hesabına katılmaz.

(4) Staj uygulaması ve �şletmelerde uygulamalı eğ�t�m yürüten programlardak� Meslek� Uygulamalar ve İşyer�
Uygulaması g�b� dersler YT/YZ notları �le değerlend�r�l�r ve not ortalamasına katılmaz.

Sınav sonuçlarına �t�raz
MADDE 19 – (1) Öğrenc� b�r ders�n başarı notuna �t�razını, bu notun �nternet üzer�nden �lanından �t�baren beş

�ş günü �ç�nde �lg�l� bölüm başkanlığına yazılı veya öğrenc� b�lg� s�stem� üzer�nden elektron�k olarak yapar. İlg�l�
öğret�m elemanı, ders�n başarı notuna katkısı bulunan bütün çalışmaları tekrar �nceleyerek, �t�razı en geç b�r hafta
�ç�nde değerlend�r�r ve sonucunu bölüm başkanlığına yazılı olarak b�ld�r�r. İt�raz sonunda madd� hata saptanması
durumunda, başarı durumu yen�den değerlend�r�lerek sonuç �lg�l� eğ�t�m b�r�m� yönet�m kurulu tarafından karara
bağlanır. İt�raz sonuçları Bölüm Başkanlığınca �lan ed�l�r. Öğrenc�, sonucun �lan ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren 15 gün
�ç�nde Rektörlüğe �t�razda bulunab�l�r. Bu süreler� geç�renler, �t�raz hakkını kaybetm�ş olurlar.
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Sınav evrakının saklanması
MADDE 20 – (1) Her türlü sınav evrakı, Yükseköğret�m Üst Kuruluşları ve Yükseköğret�m Kurumları

Saklama Sürel� Standart Dosya Planına uygun olarak saklanır.
Onur ve yüksek onur öğrenc�ler�
MADDE 21 – (1) Yaz öğret�m� har�ç, herhang� b�r dönem sonunda, o döneme a�t not ortalaması en az 3.00- en

çok 3.49 olanlar onur öğrenc�s�, en az 3.50 ve daha yüksek olanlar yüksek onur öğrenc�s� sayılır. Ancak, bu
öğrenc�ler�n öğren�mler� süres�nce herhang� b�r dönemde d�s�pl�n cezası almaması ve bulunduğu dönem dâh�l tüm
dersler� almış ve başarmış olmaları gerek�r.

(2) Bu öğrenc�ler�n l�stes�, �lg�l� eğ�t�m b�r�m� tarafından her dönem sonunda �lan ed�l�r. Öğrenc�ler�n başarı
belgeler�, eğ�t�m b�r�mler� tarafından kend�ler�ne ver�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tek Ders, Mezun�yet ve D�ploma

Tek ders sınavı
MADDE 22 – (1) Mezun�yetler� �ç�n tüm derslerden (staj har�ç) devam şartını yer�ne get�rerek FF veya GR

notu aldığı tek dersten veya tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun olmak �ç�n gereken 2.00 genel ağırlıklı not
ortalamasını sağlayamayan öğrenc�lere seçecekler� b�r dersten, öğren�m� süres�nce b�r kez olmak üzere akadem�k
takv�mde bel�rlenen tar�hlerde tek ders sınav hakkı ver�l�r.

(2) Tek ders sınav sonucunda en yüksek notu (AA) alması hal�nde dah� genel ağırlıklı not ortalamasını 2.00’a
yükseltemeyecek öğrenc�ye tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(3) B�t�rme Çalışması, Yönlend�r�lm�ş Çalışma, İşyer� Uygulaması ve Meslek� Uygulamalar g�b� uygulama
gerekt�ren derslerden tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(4) Öğrenc�ler, akadem�k takv�mde bel�rlenen başvuru tar�h�ne kadar öğren�m gördükler� b�r�mlere, yazılı
olarak müracaat ederler. İlg�l� b�r�m; öğrenc�ler�n durumunu �nceled�kten sonra tek ders sınav hakkı kullanılacak ders�
Öğrenc� İşler� Da�res� Başkanlığına b�ld�r�r.

Öğren�m� b�t�rme ve dereces�
MADDE 23 – (1) Öğrenc� kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğret�m planındak� bütün çalışmalardan

başarılı olmuş, l�sans düzey�nde �k� yüz kırk (240) AKTS, ön l�sans düzey�nde �se yüz y�rm� (120) AKTS kred�s�n�
tamamlayarak genel ağırlıklı not ortalamasını en az 2.00 düzey�ne çıkarmış �se öğren�m�n� b�t�rm�ş sayılır ve kend�s�ne
bu Yönetmel�ğ�n 24 üncü maddes�nde sözü ed�len d�ploma ver�l�r.

(2) Mezun�yet şartlarını sağladığı halde, not ortalamasını yükseltmek �ç�n öğren�m�ne ders alarak devam etmek
�steyen öğrenc�ler�n, dönem sonu sınavlarının son gününe kadar d�lekçe �le bölüm başkanlıklarına başvurması gerek�r.

(3) Öğrenc�ye mezun�yet�nde öğren�m süres�nce aldığı bütün ders, kred�, not ve dereceler� gösteren mezun�yet
not durum belges� ve d�ploma ek� ver�l�r.

(4) Mezun�yet koşullarını erken sağlayan öğrenc�ler, ön görülen öğren�m süreler�nden daha kısa sürede mezun
olab�l�rler.

(5) Mezun�yet not durum belges�nde mezun�yet dereces�;
a) Başarı notu 3.50 (dah�l) - 4.00 olanlar "pek�y�"
b) Başarı notu 3.00 (dah�l) - 3.49 (dah�l) olanlar "�y�"
olarak bel�rt�l�r. Daha düşük başarı notu �le mezun olanların mezun�yet dereceler� bel�rt�lmez.
D�ploma
MADDE 24 – (1) Sakarya Uygulamalı B�l�mler Ün�vers�tes� fakülteler�nde ve yüksekokullarında bu

Yönetmel�ğe göre öğren�mler�n� başarı �le tamamlayanlara fakülte, yüksekokul ve bölüm adı bel�rt�lmek suret�yle
l�sans d�ploması ver�l�r.

(2) Sakarya Uygulamalı B�l�mler Ün�vers�tes� meslek yüksekokullarında bu Yönetmel�ğe göre öğren�mler�n�
başarı �le tamamlayanlara meslek yüksekokulu ve program adı bel�rt�lmek suret�yle ön l�sans d�ploması ver�l�r.

(3) Mezun�yet ve d�ploma �şlemler�, Sakarya Uygulamalı B�l�mler Ün�vers�tes� D�ploma ve Sert�f�kalar Senato
Esaslarına göre yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Öğrenc� d�s�pl�n �şlemler�
MADDE 25 – (1) Öğrenc�ler�n d�s�pl�n �şlemler� 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 54 üncü maddes� ve

13/1/1985 tar�hl� ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n
Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre yürütülür ve uygulanır.

Değ�ş�m programları
MADDE 26 – (1) Ün�vers�te �le yurt �ç� veya yurt dışı b�r yükseköğret�m kurumu arasında yapılan �k�l�

anlaşmalar çerçeves�nde öğrenc� değ�ş�m ve staj programları uygulanab�l�r. Öğrenc� değ�ş�m programları çerçeves�nde
öğrenc�ler, b�r veya �k� dönem �lg�l� ün�vers�telere gönder�leb�l�r.

(2) Yurt �ç� ve yurt dışı �k�l� anlaşmalar çerçeves�nde öğren�m gören öğrenc�ler�n ders seç�m� ve eşleşt�r�lmes�
�le not �nt�bakları, �lg�l� kurullar tarafından yapılır.

(3) Değ�ş�m Programı kapsamındak� öğrenc� değ�ş�m programları Sakarya Uygulamalı B�l�mler Ün�vers�tes�
Öğrenc� Değ�ş�m Programları Senato Esaslarına göre yürütülür.

(4) İk�l� anlaşmalar çerçeves�nde ç�ft d�plomaya yönel�k ortak program yürüten bölümlerdek� öğrenc�ler�n
�lg�l� ün�vers�telerden aldıkları ders notları, olduğu g�b� not durum belges�ne �şlen�r.

Ün�vers�teden ayrılma
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MADDE 27 – (1) Kend� �steğ� �le kaydını s�ld�rmek �steyen öğrenc�ler, öğrenc� �şler� b�r�m�ne yazılı olarak
başvururlar. Başvurusu üzer�ne kaydı s�l�nen öğrenc�ye kayıt olduğu yükseköğret�m bölümündek� öğren�m durumunu
gösteren b�r belge �le kayıtta tesl�m ett�ğ� d�plomaları ver�l�r. Kend� �steğ� �le Ün�vers�teden ayrılan öğrenc�ler�n tüm
öğrenc�l�k hakkı sona erer.

(2) Her yıl ağustos ayında nüfus müdürlüğü kayıtlarına göre hayatta olmadığı anlaşılan öğrenc�n�n ün�vers�te
kaydı s�l�n�r.

Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2018-2019 eğ�t�m-öğret�m dönem�nden önce Ün�vers�teye kayıtlı olan öğrenc�ler

hakkında 27/8/2011 tar�hl� ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya Ün�vers�tes� L�sans ve Önl�sans
Eğ�t�m-Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ� hükümler� uygulanır.

Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmel�k 2018-2019 öğret�m yılı başından �t�baren geçerl� olmak üzere yayımı

tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sakarya Uygulamalı B�l�mler Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


