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31 Temmuz 2022 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 31909

YÖNETMELİK

Tokat Gaz�osmanpaşa Ün�vers�tes�nden:

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümler�
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Tokat Gaz�osmanpaşa Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes�nde yürütülen

eğ�t�m-öğret�m ve sınavlarla �lg�l� esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k, Tokat Gaz�osmanpaşa Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes�nde yürütülen eğ�t�m-

öğret�me, sınavlara ve kayıtlara �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 ve 44

üncü maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Avrupa Kred� Transfer S�stem� (AKTS veya ECTS): Öğrenc�n�n b�r ders� başarı �le tamamlayab�lmes� �ç�n

yapması gereken çalışmaların tümünü �fade eden kred�y�,
b) Dekan: Hukuk Fakültes� Dekanını,
c) Dekanlık: Hukuk Fakültes� Dekanlığını,
ç) Dönem: Eğ�t�m-öğret�m yılının her b�r yarıyılını,
d) Fakülte: Tokat Gaz�osmanpaşa Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes�n�,
e) Ortak zorunlu dersler: YÖK tarafından bel�rlenen zorunlu dersler�,
f) Rektör: Tokat Gaz�osmanpaşa Ün�vers�tes� Rektörünü,
g) Seçmel� dersler: Fakülte programında yer alan ve öğrenc�n�n seç�m�ne bırakılan dersler�,
ğ) Senato: Tokat Gaz�osmanpaşa Ün�vers�tes� Senatosunu,
h) YÖK: Yükseköğret�m Kurulunu,
ı) Zorunlu dersler: Hukuk Fakültes�nde öngörülen ve öğrenc�n�n alması gerekl� dersler�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenc� Kayıt-Kabul İşlemler� �le İlg�l� Esaslar

Fakülteye g�r�ş ve kayıt şartları
MADDE 5- (1) Fakülten�n öğrenc� sayısı ve g�r�ş şartları; Dekanlığın tekl�f�, Senatonun kararı ve YÖK’ün

onayı �le bel�rlen�r. Kayıtlar; Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� (ÖSYM) tarafından tesp�t ed�len belgelerle ve
y�ne ÖSYM tarafından bel�rlenen esaslara göre b�zzat öğrenc� tarafından yaptırılır. Kayıt �ç�n �stenen belgeler�n aslı
veya Dekanlık tarafından onaylı örneğ� kabul ed�l�r. Askerl�k durumu ve adl� s�c�l kaydına �l�şk�n olarak �se adayın
beyanına dayanılarak �şlem yapılır. Mazeret� olan veya yurt dışında bulunan adayların kaydı, adayların mazeretler�
belgelend�r�lerek kayıtta �stenen belgeler�n eks�ks�z olması kaydıyla vek�ller� tarafından yaptırılab�l�r. Süres� �ç�nde
kaydını yaptırmayan aday öğrenc�l�k hakkından vazgeçm�ş sayılır.

(2) Kes�n kaydını yaptıran öğrenc�ler�n sundukları belge ve b�lg�ler�n doğru olmadığı anlaşıldığında,
öğrenc�l�kler�n�n hang� dönemler�nde olursa olsunlar bu öğrenc�ler�n Fakülte �le �l�ş�kler� kes�l�r. Söz konusu
öğrenc�lere ver�len d�ploma dâh�l tüm belgeler �ptal ed�l�r ve haklarında kanun� �şlem başlatılır.

Öğrenc� katkı payı veya öğren�m ücret�
MADDE 6- (1) Katkı payı veya öğren�m ücretler�, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddes� ve �lg�l� d�ğer

mevzuat hükümler�ne göre alınır.
(2) Katkı payı veya öğren�m ücretler�, �lg�l� dönem başlarında öden�r. Süres� �ç�nde katkı payı veya öğren�m

ücret�n� ödemeyenler ve mazeretler� �lg�l� yönet�m kurulunca kabul ed�lmeyenler, o dönem �ç�n ders kaydı yaptıramaz
ve öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz.

Kayıt yen�leme ve ders kaydı
MADDE 7- (1) Kayıt yen�leme ve ders kaydında uygulanacak esaslar şunlardır:
a) Öğrenc�ler dönem başlarında akadem�k takv�mde bel�rt�len tar�hlerde, katkı payı veya öğren�m ücret�n�

ödemek suret�yle ders kaydı yaptırırlar.
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b) Öğrenc�ler her dönem veya ders yılı başında akadem�k takv�mde bel�rt�len süre �çer�s�nde o dönem veya
yılda alacakları derslere kayıt olmak/kaydını yen�lemek zorundadır.

c) Ders kayıtları öğrenc� tarafından, gerekt�ğ�nde danışman görüşü alınarak �nternet üzer�nden yapılır. İnternet
üzer�nden yapılan ders kayıtları akadem�k takv�mde bel�rt�len süre �çer�s�nde öğrenc� danışmanı tarafından onaylanır.

ç) Öğrenc�ler�n devam ve başarı durumlarını �zlemek ve ders kayıt/kayıt yen�leme �şlemler�nde rehberl�k
etmek üzere, bölüm başkanının öner�s� �le �lg�l� b�r�m yönet�c�s� tarafından her sınıfa yeterl� sayıda danışman
görevlend�r�l�r. Danışmanların görevler�ne �l�şk�n esaslar Dekanlık tarafından bel�rlen�r.

d) Akadem�k takv�mde bel�rt�len sürelerde kayıt yen�lemeyen öğrenc�ler o dönem derslere g�remez ve
öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz.

e) Akadem�k takv�mde bel�rt�len süre �çer�s�nde kayıt yen�lemeyen ve ders kaydını yaptırmayan öğrenc�ler,
dönem başlangıcından �t�baren üç hafta �çer�s�nde bölümler�ne müracaat etmeler� ve mazeretler�n�n �lg�l� yönet�m
kurulunca kabul ed�lmes� şartıyla karar tar�h�nden �t�baren �k� hafta �ç�nde kayıt yen�leme ve ders kaydını
yaptırab�l�rler. Bu süreler dışında yapılacak müracaatlar değerlend�rmeye alınmaz.

f) Alt dönemlerden başarısız dersler� olanlar öncel�kle başarısız oldukları dersler� almak zorundadırlar.
g) Ön koşullu derslere ders kaydı yaptırab�lmek �ç�n, söz konusu ön koşulların karşılanmış olması gerek�r.
ğ) Kayıt yen�leme ve ders kaydı �şlemler�n�n yer�ne get�r�lmes�nden tümüyle öğrenc�ler sorumludur.
Yatay geç�ş
MADDE 8- (1) Fakülteye yatay geç�ş yapmak �steyenlere; 24/4/2010 tar�hl� ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 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 ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler�
uygulanır.

(2) Yükseköğret�m kurumları arasında yatay geç�ş kontenjanları �lg�l� kurullarca tesp�t ed�l�r ve süres�
�çer�s�nde Rektörlüğe b�ld�r�l�r.

D�key geç�ş
MADDE 9- (1) Ün�vers�teler�n önl�sans d�ploma programlarından mezun olanların, Fakülteye d�key geç�şler�

ve �nt�bak programları; 19/2/2002 tar�hl� ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve
Açıköğret�m Ön L�sans Programları Mezunlarının L�sans Öğren�m�ne Devamları Hakkında Yönetmel�k hükümler�ne
uygun olarak �lg�l� yönet�m kurullarınca yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğ�t�m ve Öğret�me İl�şk�n Esaslar

Ders muaf�yetler�
MADDE 10- (1) Fakülteye kayıt yaptıran öğrenc�ler, daha öncek� kayıtlı oldukları yükseköğret�m

kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak �ç�n eğ�t�m-öğret�m dönem�nde dersler�n
başlamasından �t�baren �k� hafta �çer�s�nde başvurdukları sürede muaf�yet �stekler� �lg�l� yönet�m kurulunca
değerlend�r�l�r ve karara bağlanır.

Ders tekrarı
MADDE 11- (1) Azam� sürelerde mezun olamayan öğrenc�ler bakımından, müfredat değ�ş�kl�ğ� veya �s�mler�

değ�şmemekle b�rl�kte ders �çer�ğ�n�n değ�şmes� ya da ders �çer�ğ� değ�şmemekle b�rl�kte aradan uzun b�r süren�n
geçmes� neden�yle, gerekl� görülmes� hal�nde, daha önce başarılı olunan derslerden hang�ler�n�n yen�den alınacağı
�lg�l� bölüm kurulunun öner�s� �le �lg�l� yönet�m kurulu tarafından bel�rlen�r.

Eğ�t�m-öğret�m yılı ve akadem�k takv�m
MADDE 12- (1) Eğ�t�m-öğret�m yılı, b�r�nc� dönem �le başlar; b�r�nc� ve �k�nc� dönem �le yaz okulundan

oluşur. B�r dönem, dersler�n başladığı günden dönem sonu sınavlarının b�tt�ğ� güne kadar geçen sürey� kapsar. Her
dönemde dersler on dört hafta ve yetm�ş �ş gününde tamamlanır.

(2) Resm� tat�l günler�ne ders konulmaz.
(3) Akadem�k takv�m, her yılın en geç Mayıs ayı sonuna kadar Fakülte Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlen�r.
Eğ�t�m-öğret�m süreler�
MADDE 13- (1) Öğrenc�ler, b�r yıl sürel� yabancı d�l hazırlık sınıfı har�ç, kayıt olduğu programa �l�şk�n

dersler�n ver�ld�ğ� dönemden başlamak üzere, her dönem �ç�n kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın Fakültey�
azam� yed� yıl �ç�nde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Hazırlık eğ�t�m süres� azam� �k� yıldır.
(3) İlg�l� yönet�m kurulunca mazeretler neden�yle kabul ed�len kayıt dondurma süreler� d�kkate alınmaz.
M�saf�r öğrenc�ler
MADDE 14- (1) Bel�rl� konularda b�lg�ler�n� artırmak amacıyla Fakültede açılan dersler� �zlemeye yeterl�

görülenler �le d�ğer ün�vers�te öğrenc�ler�ne Fakülte Yönet�m Kurulunun bel�rleyeceğ� esaslar çerçeves�nde �lg�l�
yönet�m kurulu kararı �le m�saf�r öğrenc� olarak dersler� �zleme �zn� ver�leb�l�r. M�saf�r öğrenc�ler kayıt oldukları
dersler �ç�n bel�rlenen kurallara uyarlar.
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(2) M�saf�r öğrenc� statüsünde ders alanlar öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz ve bu öğrenc�lere d�ploma
ver�lmez. Ancak, �lg�l� b�r�mce kend�ler�ne durumlarını göster�r b�r belge ver�l�r. M�saf�r öğrenc�ler devam ett�kler�
dersler�n toplam kred�s�ne göre kred� başına bel�rlenen katkı payı veya öğren�m ücret�n� öderler.

Özel öğrenc�
MADDE 15- (1) Özel öğrenc�ler �le �lg�l� �şlemler; Yükseköğret�m Kurumlarında Önl�sans ve L�sans

Düzey�ndek� Programlar Arasında Geç�ş, Ç�ft Anadal, Yan Dal �le Kurumlar Arası Kred� Transfer� Yapılması
Esaslarına İl�şk�n Yönetmel�k, konuyla �lg�l� Senato kararıyla yürürlüğe konulan yönerge ve �lg�l� d�ğer mevzuat
hükümler�ne göre yürütülür.

Öğrenc� değ�ş�m programları
MADDE 16- (1) Fakülte öğrenc�ler� ulusal veya uluslararası öğrenc� değ�ş�m programı kapsamında, yurt �ç�

veya yurt dışı yükseköğret�m kurumlarının aynı düzey d�ploma programlarından yararlanab�l�rler. Bu kapsamda almış
oldukları derslere a�t başarı notları, �lg�l� yönet�m kurulu tarafından, başarı notları Fakülte not s�stem�yle uyumluysa
aynı, uyumlu değ�lse uyumlu hale get�r�lerek transkr�pte �şlenmes�ne karar ver�l�r.

Dersler�n kred� değer�
MADDE 17- (1) B�r ders�n AKTS değer�; ders saat�n�n yanı sıra laboratuvar, hukuk kl�n�k çalışması, ödev,

uygulama, proje, sem�ner, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, �şyer� eğ�t�m� g�b� eğ�t�m-öğret�m etk�nl�kler�nde
harcanan bütün zamandan oluşur.

Ç�ft anadal programı
MADDE 18- (1) Ç�ft anadal programı, 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 ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler�ne göre yürütülür.

(2) Gerekl� koşulları sağlayan öğrenc�ler Fakültede �k� farklı d�ploma programındak� derslere eş zamanlı
olarak devam ederek ç�ft anadal programı kapsamında �k� ayrı d�ploma alab�l�rler.

Yandal programları
MADDE 19- (1) Yandal programı, 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 ve
�lg�l� d�ğer mevzuat hükümler�ne göre yürütülür.

(2) Yandal programını başarıyla tamamlayan öğrenc�lere, d�ploma yer�ne geçmeyen yandal sert�f�kası ver�l�r.
İsteğe bağlı yabancı d�l hazırlık sınıfı
MADDE 20- (1) İsteğe bağlı yabancı d�l hazırlık programı, �lg�l� kurulun öner�s� ve Dekanlığın onayı �le

açılab�l�r. İsteğe bağlı yabancı d�l hazırlık sınıfına �l�şk�n esaslar Dekanlık tarafından bel�rlen�r.
Akadem�k danışmanlık
MADDE 21- (1) Öğrenc�lere karşılaşab�lecekler� sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, öğret�m yılı

başlamadan önce danışman görevlend�r�l�r. Öğrenc� danışmanlarının görev, yetk� ve sorumlulukları Fakülte Kurulu
tarafından bel�rlen�r.

Dersler
MADDE 22- (1) Fakülte zorunlu dersler� yıllıktır; seçmel� dersler ve ortak zorunlu dersler b�r dönem veya �k�

dönem sürel� olarak düzenleneb�l�r.
(2) Öğrenc�ler�n her b�r dönem devam etmek zorunda olduğu dersler�n toplam haftalık ders saat� 36 saat�

geçemez.
(3) Genel not ortalaması en az 70 puan olan ve alt dönemlerdek� bütün dersler�n� başarmış olan l�sans

öğrenc�ler�, danışmanın öner�s� ve �lg�l� yönet�m kurulu kararı �le �k�nc� fıkrada bel�rt�len haftalık ders saat�n� aşmamak
üzere yalnızca b�r üst sınıftan ders alab�l�rler.

(4) B�r ders �ç�n �lg�l� yönet�m kurulu kararı �le b�rden fazla grup oluşturulab�l�r.
(5) B�r dönem�n ders programında �lk kez alınacak dersler�n saatler�n�n çakışması durumunda öncel�kle alt

dönemlerdek� dersler�n alınması gerek�r.
(6) Fakültede bulunan b�r zorunlu/seçmel� ders�n, sonrak� yıllarda programdan çıkarılması hal�nde; o ders�n

devam koşullarını yer�ne get�rm�ş, fakat başaramamış olan öğrenc�ler, kayıt yaptırmak koşuluyla o ders�n sınavlarına
g�rerler.

Derslere devam
MADDE 23- (1) Dersler�n %70’�ne devam ed�lmes� zorunludur.
(2) Derslere devam durumu, �lg�l� öğret�m elemanı tarafından �zlen�r. Derse devam zorunluluğunu yer�ne

get�rmeyen öğrenc�ler�n l�stes�, yarıyıl/yılsonu sınavlarından önce �lg�l� öğret�m elemanı tarafından �lan ed�l�r.
(3) Tekrarlanan derslerde öncek� yıllarda devam koşulu yer�ne get�r�lm�şse devam zorunluluğu aranmaz.
Sınavlar ve sınavların yapılışı
MADDE 24- (1) Fakültede aşağıda bel�rt�len sınavlar yapılır:
a) Kısa sürel� sınav; yıl/dönem �ç�nde haberl� veya habers�z olarak ders saat�nde yapılan sınavlardır.
b) Dönem sonu sınavı; döneml�k derslerden her dönem�n sonunda yapılan sınavdır.
c) Yılsonu sınavı; b�r yıl sürel� dersler�n b�t�m�nde yapılan sınavdır.
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ç) Bütünleme sınavı; dönem sonu veya yılsonu sınavında başarısız olunan dersler �ç�n yapılan sınavdır.
d) Tek ders sınavı; mezun olab�lmek �ç�n derse devam şartını yer�ne get�rm�ş, ancak başarısız olduğu tek ders�

kalan öğrenc�ler �ç�n açılan sınavdır. Tek ders sınavında başarılı olab�lmek �ç�n 50 puan almak gerek�r.
e) Mazeret sınavı; geçerl� mazeret�nden dolayı ara sınavlara katılamayan öğrenc�ler �ç�n açılan sınavdır.

Öğrenc�ler mazeret belgeler�n�, mazeretler�n�n b�t�m�nden �t�baren en geç b�r hafta �ç�nde Dekanlığa sunarlar.
Mazeretler� yer�nde bulunan öğrenc�lere �lg�l� yönet�m kurulu kararı �le mazeret sınav hakkı ver�l�r. Ara sınav
dışındak� sınavlarda mazeret kabul ed�lemez. Mazeret� olan b�r öğrenc� ara sınavlara g�remez, g�rse dah� aldığı not
�ptal ed�lerek o ders �ç�n açılan mazeret sınavına katılır. Bu sınavdan aldığı not ara sınav notu olarak kabul ed�l�r.
Mazeret sınavı �ç�n �k�nc� b�r mazeret sınav hakkı ver�lmez.

f) Yabancı d�l muaf�yet sınavı; Ün�vers�ten�n Yabancı D�ller Yüksekokulu tarafından, her eğ�t�m-öğret�m yılı
başında �lk �k� hafta �ç�nde açılan sınavdır. Bu sınavdan en az 50 alan öğrenc�ler �sterse yabancı d�lden muaf sayılır. Bu
öğrenc�ler�n muaf�yet sınavından aldığı notlar yabancı d�l başarı notu olarak �şlen�r. İsteğe bağlı yabancı d�l hazırlık
programına katılmış olan öğrenc�ler yabancı d�l hazırlık programında başarılı olsalar b�le, �sterlerse yabancı d�l
muaf�yet sınavına g�reb�l�rler. Ancak bu durumda muaf�yet sınavından alınan not geçerl� olur.

(2) Döneml�k ve yıllık dersler �ç�n en az b�r ara sınav yapılır. Yıllık dersler�n ara sınavları b�r�nc� dönem�n
sonunda yapılır.

(3) Sınav programı, akadem�k takv�mde bel�rt�len tar�hler arasında yapılacak şek�lde planlanır ve
başlangıcından on beş gün önce Dekanlık tarafından �lan ed�l�r. Resm� tat�l günler� dışında Cumartes� ve Pazar günler�
de sınav yapılab�l�r. Aynı günde, aynı sınıfın �k�den fazla ders� �ç�n sınav yapılamaz.

(4) Sınavlara g�reb�lmek �ç�n o döneme a�t katkı payı veya öğren�m ücret�n�n ödenm�ş olması ve ders kaydının
yapılmış olması gerek�r.

(5) Sınav sonuçları akadem�k takv�mde bel�rt�len süreler �çer�s�nde �lan ed�l�r.
(6) Öğrenc�ler, sınavlara �lan ed�len gün, saat ve yerde öğrenc� k�ml�kler�n� yanlarında bulundurarak g�rmek

zorundadırlar.
(7) Sınavlara g�reb�lmek �ç�n devam şartının sağlanmış olması gerek�r.
(8) Sınava g�reb�lme şartlarını sağlayamadığı halde herhang� b�r ders�n sınavına g�rm�ş olanların sınav

sonuçları �lan ed�lm�ş olsa dah� geçers�z sayılır.
(9) Sınavlarda kopya çekt�ğ�, kopya çekmeye teşebbüs ett�ğ� veya kopya çek�lmes�ne yardım ett�ğ� d�s�pl�n

soruşturması sonucunda kes�nleşen öğrenc�, o sınavdan sıfır puan almış sayılır.
(10) Her türlü sınav evrakı sınavların b�t�m�nden �t�baren Dekanlık tarafından �k� yıl saklanır.
Sınav sonuçlarının �lanı ve sınav sonucuna �t�raz
MADDE 25- (1) Sınav sonuçları, akadem�k takv�mde bel�rt�len sürede öğrenc� b�lg� s�stem�ne g�r�l�r ve �lg�l�

bölüm başkanlığına tesl�m ed�l�r. Sınav sonuçlarına madd� hata neden�yle �t�raz, sınav sonuçlarının �lanından �t�baren
en geç beş �ş günü �ç�nde yazılı olarak Dekanlığa yapılır. Dekan �lg�l� �t�raz kapsamında ders� yürüten öğret�m
elemanına sınav evrakını tekrar �ncelett�r�r. Sonuç, beş �ş günü �ç�nde �lg�l� b�r�me b�ld�r�l�r ve varsa gerekl�
düzeltmeler yapılır. İt�raz sonucu �lg�l� öğrenc�ye de b�ld�r�l�r.

Ölçme ve değerlend�rme
MADDE 26- (1) B�r ders�n başarı notu, dönem/yıl �ç� değerlend�rmes�n�n %40’ı �le dönem sonu

değerlend�rmes�n�n %60’ı toplanarak hesaplanır. Dönem �ç� değerlend�rmes� en az b�r ara sınav, dönem sonu
değerlend�rmes� �se b�r dönem/yılsonu/bütünleme sınavından oluşab�leceğ� g�b� çoklu yöntem de kullanılab�l�r. Çoklu
değerlend�rme yöntem�n�n kullanılması durumunda; dönem �ç� değerlend�rmes� en az b�r� ara sınav ve dönem sonu
değerlend�rmes� de en az b�r� dönem/yılsonu/bütünleme sınavı olmak üzere sınav, ödev, uygulama, proje, öğrenc� ürün
dosyası g�b� yöntemler�n dönem �ç� ve/veya dönem/yılsonu/bütünleme değerlend�rmes�ne hang� oranda etk� edeceğ�
�lg�l� öğret�m elemanının/elemanlarının öner�s� ve bölüm akadem�k kurulunun, anab�l�m dalı düzey�nde mezun ver�len
b�r�mlerde anab�l�m dalı kurulunun onayı �le bel�rlen�r ve dönem başlamadan b�r hafta önce öğrenc�ye duyurulur. Aynı
ders �ç�n farklı uygulama yapılamaz. Ders�n özell�ğ�ne göre, bölüm akadem�k kurulunun, anab�l�m dalı düzey�nde
mezun ver�len b�r�mlerde anab�l�m dalı kurulunun ve �lg�l� kurullarının onayı �le sınav yapılmamasına karar ver�leb�l�r.

Ders başarı notu
MADDE 27- (1) Notlar 100 üzer�nden ver�l�r. B�r dersten başarılı olab�lmek �ç�n başarı notunun en az 50

olması gerek�r. Ancak yarıyıl sonu/yılsonu sınavından veya bütünleme sınavından alınan notun en az 50 olması
gerek�r. Başarı notunun kes�rl� çıkması hal�nde notun buçuk ve üzer� b�r üste, daha küçükler� �se alt tam sayıya
tamamlanır.

(2) 100 üzer�nden ver�len başarı notları �le bu notların harf ve katsayı karşılıkları aşağıdak� tabloda ver�lm�şt�r:

Başarı Harf Karşılığı Katsayısı
85 - 100 AA 4,00
75 - 84 BA 3,50
65 - 74 BB 3,00
55 - 64 CB 2,50
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50 - 54 CC 2,00
40 - 49 DC 1,50
35 - 39 DD 1,00
30 - 34 FD 0,50
00 - 29 FF 0,00
DZ DZ 0,00
GR GR 0,00
YT YT --
YZ YZ --
M M --

(3) İk�nc� fıkradak� tabloya göre;
a) Yıl/dönem �ç�nde bu Yönetmel�ğe göre devam şartını yer�ne get�rmeyen öğrenc�lere DZ notu ver�l�r ve

öğret�m elemanınca yıl/dönem sonu sınavından önce �lan ed�l�r. Bu öğrenc� yıl sonu, dönem sonu ve bütünleme
sınavlarına alınmaz.

b) Yıl/dönem sonu ve ara sınava g�rmeyen öğrenc�lere, o dönem/yıl �ç�ndek� çalışmalarına bakılmadan GR
notu ver�l�r.

c) YT notu, 2547 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend� kapsamında alınan derslerden
başarılı olan öğrenc�lere ver�len nottur. Zorunlu olan/olmayan kred�s�z derslerden ara sınav ve dönem sonu sınavı
yapılmaz. Öğrenc�n�n o derslerdek� etk�nl�kler�ne göre başarı durumu değerlend�r�l�r.

ç) YZ notu, 2547 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend� kapsamında alınan derslerden
başarısız olan öğrenc�lere ver�len nottur.

Ağırlıklı başarı ortalaması
MADDE 28- (1) Ağırlıklı başarı ortalaması, dönem not ortalaması ve genel not ortalaması �le tanımlanır.

Dönem not ortalaması, o yarıyıla a�t bütün dersler�n notları �le kred�ler�n�n çarpımları toplamının dersler�n toplam
kred�ye bölünmes�yle bulunur. Genel not ortalaması, öğrenc�n�n öğren�m� süres�nce aldığı kred�l� tüm dersler�n başarı
notları �le kred�ler�n�n çarpımından elde ed�len rakamın toplam kred�ye bölünmes� �le bulunur. Ağırlıklı başarı
ortalaması hesaplanırken bölme �şlem�nde v�rgülden sonra �k� basamak yürütülür.

(2) D�key geç�ş �le Fakülteye yerleşen ve halen kayıtlı olan öğrenc�ler�n l�sans not ortalamaları, ön l�sans
programında alarak l�sans programında �nt�bakı yapılan dersler �le l�sans eğ�t�m� sırasında aldığı dersler üzer�nden
hesaplanır.

(3) Öğrenc�ler�n başarı notu sıralamaları, her yıl �ç�n bütünleme sınavları b�t�m� tar�h� �t�barıyla hesaplanır.
Kayıt dondurma
MADDE 29- (1) 30 uncu maddede bel�rt�len mazeretler neden�yle öğren�mler�ne devam edemeyecek olan

öğrenc�ler, �lg�l� dönem�n en geç �k�nc� haftası sonuna kadar başvurmaları hal�nde �lg�l� yönet�m kurulu kararı �le �k�
döneme kadar kayıt dondurab�l�r.

(2) Sağlık neden�yle yapılacak kayıt dondurma �stekler� �ç�n başvuru süres�nde sınırlama yoktur.
(3) Kayıt donduran öğrenc�, mazeret�n�n ortadan kalkması durumunda, Dekanlığa başvurarak kayıt dondurma

�şlem�n�n �ptal� �stem�nde bulunab�l�r.
(4) Kayıt dondurmayı gerekt�ren mazeretler� devam eden öğrenc�ler�n başvurmaları hal�nde �lg�l� yönet�m

kurulunca kayıt dondurma süreler� uzatılab�l�r. Ancak bu �şlem üst üste �k� defadan fazla yapılamaz ve toplam süre �k�
yılı veya dört dönem� geçemez.

(5) Öğrenc�n�n kaydını dondurduğu süreler azam� öğrenc�l�k süres�ne dâh�l ed�lmez.
Mazeretler
MADDE 30- (1) Kayıt dondurma �ç�n haklı ve geçerl� mazeretler şunlardır:
a) Öğrenc�n�n sağlık raporu �le belgelenm�ş bulunan sağlıkla �lg�l� mazeret�n�n olması.
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�n�n (2) numaralı alt bend�n�n üçüncü

paragrafı uyarınca eğ�t�m-öğret�m�n aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğren�me YÖK kararı �le ara
ver�lmes�.

c) Mahall�n en büyük mülk� am�r�nce ver�lecek b�r belge �le belgelenm�ş olması şartıyla doğal afetler
neden�yle öğrenc�n�n öğren�m�ne ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) B�r�nc� derecedek� akrabalarının ağır hastalığı veya ölümü hal�nde bakacak başka k�msen�n bulunmaması
neden�yle öğrenc�n�n öğren�m�ne ara vermek zorunda olduğunu belgelemes� ve bu durumun �lg�l� yönet�m kurulunca
kabul ed�lmes�.

d) Ekonom�k nedenlerle �lg�l� yönet�m kurulunca �z�nl� olarak öğrenc�n�n eğ�t�m-öğret�m�ne ara verm�ş olması.
e) Öğrenc�n�n tutukluluk hal�.
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f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, �lg�l� mevzuat hükümler�nce öğrenc�n�n öğrenc�l�k sıfatını
kaldırmayan veya yükseköğret�m kurumundan çıkarmayı gerekt�rmeyen mahkûm�yet hal�.

g) Tec�l hakkını kaybetmes� veya tec�l�n kaldırılması suret�yle askere alınması.
ğ) İlg�l� yönet�m kurulunun mazeret olarak kabul edeceğ� d�ğer haller�n ortaya çıkması.
İz�nler
MADDE 31- (1) Öğrenc�ye eğ�t�m-öğret�m�ne katkıda bulunacak burs, staj ve araştırma g�b� �mkânların

doğması durumunda �lg�l� yönet�m kurulu kararı �le �z�n ver�leb�l�r. Öğrenc�n�n �z�nl� olduğu süre normal eğ�t�m-
öğret�m süres�nden sayılmaz.

(2) Spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faal�yetler� �le yarışmalar g�b� etk�nl�klerde �lg�l� yönet�m kurulları
veya Rektörlük tarafından görevlend�r�len öğrenc�ler�n, bu etk�nl�klere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak
zorunda olmaları neden�yle öğren�me devam edemed�kler� süreler, devam süres�n�n hesabında d�kkate alınmaz. Bu
öğrenc�ler, görevl� oldukları süre �ç�nde g�remed�kler� sınavlar �ç�n �z�nl� sayılırlar ve g�remed�kler� tüm sınavlar �ç�n
�lg�l� b�r�m yönet�m kurulunca sınav hakkı tanınır.

Ek sınavlar
MADDE 32- (1) Azam� süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olab�lmek �ç�n son sınıf

öğrenc�ler�ne, devamsızlıktan kaldıkları dersler dâh�l, başarısız oldukları bütün dersler �ç�n �k� ek sınav hakkı ver�l�r.
Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse kadar �nd�renlere üç yarıyıl �lave süre ver�l�r. Ek sınavları
almadan beş derse kadar başarısız olan öğrenc�lere dört yarıyıl �lave süre ver�l�r. B�r dersten başarısız olanlara �se
öğrenc�l�k hakkından yararlanmaksızın sınırsız; başarısız oldukları ders�n sınavlarına g�rme hakkı tanınır.

(2) Kayıtlı olduğu programdan mezun olmak �ç�n gerekl� bütün derslerden başarılı oldukları hâlde mezun�yet
�ç�n öngörülen genel ağırlıklı not ortalamasını sağlayamamaları neden�yle �l�ş�kler� kes�lme durumuna gelen son
dönem öğrenc�ler�ne not ortalamalarını yükselteb�lmeler� �ç�n d�led�kler� derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.
Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğ�t�m-öğret�m yılında h�ç g�rmeyen öğrenc�, sınırsız sınav
hakkından vazgeçm�ş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

(3) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenc�ler ders kred� esasına göre tesp�t ed�len öğren�m ücret�n�
ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenc�ler, sınav hakkı dışındak� d�ğer öğrenc�l�k haklarından yararlanamazlar.

İl�ş�k kesme ve kayıt s�lme
MADDE 33- (1) Öğrenc�n�n aşağıdak� hallerde Fakülte Yönet�m Kurulu kararıyla Fakülte �le �l�ş�ğ� kes�l�r:
a) Yükseköğret�m kurumundan çıkarma cezası almak,
b) İsteğ� �le kaydını s�ld�rmek,
c) Sağlık neden�yle �l�ş�k kesmek (öğrenc�n�n bedensel ve ruhsal rahatsızlıkları neden�yle öğren�m�ne devam

edemeyeceğ�n�n sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporuyla bel�rlenmes�),
ç) Yatay geç�ş �le başka b�r ün�vers�teye geçmes�,
d) 2547 sayılı Kanun ve �lg�l� mevzuatta bel�rt�len d�ğer haller.
(2) Kend� �steğ� �le öğrenc�l�kten ayrılacak öğrenc�ler Dekanlığa başvururlar. Kaydı s�l�nen öğrenc�, �sted�ğ�

takd�rde, Fakülteye verd�ğ� l�se veya deng� okul d�plomasını ger� alab�l�r. Bu öğrenc�n�n yen�den kaydı yapılmaz.
(3) Kend� �steğ�yle kayıt s�ld�ren, yükseköğret�m kurumundan çıkarma cezası alan veya mezun olmak suret�yle

Fakülteden ayrılan öğrenc�ler�n d�plomalarını veya dosyalarındak� kend�ler�ne a�t belgeler� alab�lmeler� �ç�n
Ün�vers�tece tesp�t ed�len �l�ş�k kesme �şlemler�n� yapmaları gerek�r.

Tebl�gat
MADDE 34- (1) Her türlü tebl�gat, öğrenc�n�n Ün�vers�teye kayıt sırasında b�ld�rd�ğ� adrese �adel� taahhütlü

olarak yapılmak veya Fakültede/Fakülten�n resm� �nternet sayfasında �lan ed�lmek suret�yle tamamlanmış sayılır.
(2) Ün�vers�teye kaydolurken b�ld�rd�kler� adres� değ�şt�rd�kler� halde bunu öğrenc� �şler� �lg�l� b�r�mler�ne

b�ld�rmem�ş bulunan veya verm�ş oldukları adreste eks�kl�k veya yanlışlık olan öğrenc�ler�n Ün�vers�tedek� mevcut
adresler�ne tebl�gatın gönder�lmes� hal�nde kend�ler�ne tebl�gat yapılmış sayılır.

D�s�pl�n
MADDE 35- (1) Öğrenc�ler�n d�s�pl�n �ş ve �şlemler�, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddes� hükümler� �le

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 yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 36- (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde; 31/10/2011 tar�hl� ve 28101 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Tokat Gaz�osmanpaşa Ün�vers�tes� Ön L�sans ve L�sans Eğ�t�m-Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ�
ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.

Yürürlük
MADDE 37- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
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MADDE 38- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Tokat Gaz�osmanpaşa Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


