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YÖNETMELİK

Konya Tekn�k Ün�vers�tes�nden:

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, Konya Tekn�k Ün�vers�tes� önl�sans ve l�sans programlarında kayıt,

eğ�t�m-öğret�m ve sınavlara �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
(2) Bu Yönetmel�k, Konya Tekn�k Ün�vers�tes� önl�sans ve l�sans programlarında kayıt, eğ�t�m-öğret�m ve

sınavlara �l�şk�n hükümler� kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 14 üncü, 43

üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Akadem�k takv�m: Eğ�t�m-öğret�m yılının başlama ve b�t�ş tar�hler� �le kayıt ve sınav tar�hler� g�b� öneml�

tar�hler� �çeren takv�m�,
b) Akadem�k yıl: B�r eğ�t�m-öğret�m yılı �çer�s�ndek� güz yarıyılı, bahar yarıyılı ve yaz öğret�m�n�,
c) AKTS: Avrupa Kred� Transfer S�stem�n�,
ç) B�r�m: Konya Tekn�k Ün�vers�tes�ne bağlı meslek yüksekokulu ve fakülteler�,
d) B�t�rme ödev�/b�t�rme tasarım projes�: Öğrenc�n�n mezun olmadan önce meslek� düzeye ulaştığını

göstermek amacıyla mezun olacağı programdan alması zorunlu olan ödev�/projey�,
e) Bölüm kurulu: Tek anab�l�m dalı bulunan bölümlerde bölüm başkanının başkanlığında o bölümdek� tüm

öğret�m üyeler� �le öğret�m görevl�ler�n�, b�rden fazla anab�l�m dalı bulunan bölümlerde �se bölüm başkanı, bölüm
başkan yardımcıları �le anab�l�m dalı başkanlarını,

f) Ç�ft ana dal: Başarı şartını ve d�ğer şartları sağlayan öğrenc�n�n Konya Tekn�k Ün�vers�tes� �ç�ndek� �k�
d�ploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, �k� ayrı d�ploma alab�lmes�n� sağlayan programı,

g) Danışman: Öğrenc�ler�n eğ�t�m-öğret�m ve d�ğer sorunlarıyla �lg�lenmek �ç�n bölüm başkanının öner�s�
üzer�ne, �lg�l� müdür/dekan tarafından görevlend�r�len öğret�m elemanını,

ğ) Ders kred�s�: Haftalık teor�k b�r ders saat� veya �k� saat uygulama/laboratuvar çalışmasının yükünü,
h) D�key geç�ş: B�r yükseköğret�m kurumunun meslek yüksekokulundan mezun olmuş öğrenc�n�n

Yükseköğret�m Kurulu ve Senato tarafından bel�rlenen esaslar çerçeves�nde, l�sans d�ploma programlarında öğren�me
devam etme hakkı kazanmasını,

ı) Fakülte: Konya Tekn�k Ün�vers�tes�ne bağlı fakülteler�,
�) İlg�l� kurul: İlg�l� b�r�m�n kurulunu,
j) İlg�l� yönet�m kurulu: İlg�l� b�r�m�n yönet�m kurulunu,
k) Katkı payı: B�r�nc� öğret�m öğrenc�ler�n�n, yetk�l� makamlarca bel�rlenen ve her yarıyıl ödemes� gereken

ücret�,
l) Meslek yüksekokulu: Konya Tekn�k Ün�vers�tes�ne bağlı meslek yüksekokullarını,
m) Öğren�m ücret�: İk�nc� öğret�m öğrenc�ler�n�n, yetk�l� makamlarca bel�rlenen ve her yarıyıl ödemes�

gereken ücret�,
n) Ön şartlı ders: Derse kayıt olunab�lmes� �ç�n daha önce b�r veya b�rkaç ders�n başarılması şartı aranılan

ders�,
o) Rektörlük: Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörlüğünü,
ö) Senato: Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Senatosunu,
p) Uygulamalı ders: İlg�l� bölüm kurulu kararı �le eğ�t�m-öğret�m planında bel�rt�len proje, sem�ner, atölye,

laboratuvar, araz� uygulaması, staj, stüdyo ve benzer� dersler�,
r) Ün�vers�te: Konya Tekn�k Ün�vers�tes�n�,
s) Yan dal: B�r programa kayıtlı öğrenc�n�n öngörülen şartları taşıması şartıyla, Ün�vers�te �ç�nde başka b�r

program kapsamında bel�rl� b�r konuya yönel�k sınırlı sayıda ders� almak suret�yle, d�ploma yer�ne geçmeyen b�r belge
alab�lmes�n� sağlayan programı,

ş) Yarıyıl: B�r eğ�t�m-öğret�m dönem�ndek� güz veya bahar yarıyılını,
t) Yatay geç�ş: B�r yükseköğret�m kurumunun önl�sans/l�sans programına kayıtlı olan öğrenc�n�n

Yükseköğret�m Kurulu ve Senato tarafından bel�rlenen esaslar çerçeves�nde, aynı düzeydek� d�ğer d�ploma
programlarında öğren�me devam etme hakkı kazanmasını,

u) Yaygın seçmel� ders: Öğrenc�ler�n başka b�r�mlerden alab�lecekler� alan dışı seçmel� dersler�,
ü) Yaz öğret�m�: B�r akadem�k yılın devamı olan ve yaz aylarında uygulanan eğ�t�m-öğret�m�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğ�t�m-Öğret�m Esasları



Eğ�t�m-öğret�m dönemler� ve akadem�k takv�m
MADDE 4 – (1) Eğ�t�m-öğret�m dönemler� güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. B�r yarıyıl 14 haftadan az

olamaz. Senatonun gerekl� gördüğü durumlarda yaz öğret�m� açılab�l�r.
(2) Eğ�t�m-öğret�m yarıyıl esasına göre düzenlen�r ve ders geçme s�stem� uygulanır.
(3) Ün�vers�ten�n b�r sonrak� eğ�t�m-öğret�m yılına a�t akadem�k takv�m� Mayıs ayı sonuna kadar Senatoca

bel�rlen�r.
Öğrenc� katkı payı/öğren�m ücret�
MADDE 5 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddes� ve d�ğer �lg�l� mevzuat hükümler� uyarınca bel�rlenen

katkı payları/öğren�m ücretler� dönem başlarında akadem�k takv�mde bel�rt�len tar�hlerde öden�r. Mazeret� �lg�l� b�r�m
yönet�m kurulunca kabul ed�lenler har�ç süres� �ç�nde katkı payını/öğren�m ücret�n� ödemeyen b�r öğrenc� o dönem
�ç�n kayıt yaptıramaz/yen�letemez ve öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz.

(2) Eğ�t�m-öğret�m başladıktan sonra katkı payını/öğren�m ücret�n� yatırmış olan fakat Ün�vers�teden ayrılan,
çıkarılan, kaydı s�l�nen veya mezun olan öğrenc�ye o yarıyılda ödem�ş olduğu katkı payı/öğren�m ücret� �ade ed�lmez.

(3) Öğrenc� değ�ş�m programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan öğrenc�ler�n katkı
paylarının ve öğren�m ücretler�n�n nasıl ödeneceğ� ün�vers�teler arasındak� �k�l� anlaşmalarla bel�rlen�r.

(4) Mezun�yet� �ç�n tek ders� ve/veya stajı kalan öğrenc� b�r sonrak� akadem�k yılın başına kadar bu
çalışmalarını tamamlamalıdır. Aks� takd�rde öğrenc�l�k haklarından yararlanab�lmes� �ç�n katkı payını/öğren�m ücret�n�
ödemes� gerek�r.

G�r�ş ve kayıt şartları
MADDE 6 – (1) B�r�mlere kayıt yaptırab�lmek �ç�n aşağıdak� şartlar aranır:
a) L�se veya deng� okullardan mezun olmuş olmak ve önl�sans/l�sans öğren�m�yle �lg�l�, Ölçme, Seçme ve

Yerleşt�rme Merkez� (ÖSYM) tarafından yerleşt�r�lm�ş olmak, 2547 sayılı Kanunun 45 �nc� maddes� ve �lg�l� d�ğer
mevzuatın aradığı şartları taşımak.

b) Kayıt �ç�n ÖSYM kılavuzunda bel�rt�len belgeler� get�rmek.
c) Önl�sans programına kayıt hakkı kazanan k�ş� �ç�n aynı zamanda b�r başka örgün önl�sans programında veya

kontenjan sınırlaması olan açık öğret�m veya uzaktan eğ�t�m önl�sans programında kayıtlı olmamak.
ç) L�sans programına kayıt hakkı kazanan k�ş� �ç�n aynı zamanda b�r başka örgün l�sans programında veya

kontenjan sınırlaması olan açık öğret�m veya uzaktan eğ�t�m l�sans programında kayıtlı olmamak.
d) Ün�vers�te tarafından yurt dışından öğrenc� kabulü hakkında bel�rlenen esaslara göre kayıt hakkı kazanmış

olmak.
(2) Ün�vers�teye kayıt hakkı kazanan aday b�zzat başvurarak veya e-devlet kapısından kayıt yapab�l�r. Adayın

kes�n kayıt �ç�n �stenen belgeler�n asıllarını veya asıllarını �braz etmek şartı �le onaylı örneğ�n� tesl�m etmes� gerek�r.
Askerl�k durumu ve adl� s�c�l kaydına �l�şk�n olarak �se adayın �lg�l� resm� kurumdan veya e-devletten aldığı belgey� de
tesl�m etmes� gerek�r. Mazeret� sebeb�yle b�zzat başvuramayan aday, noter vekâletnames�ne ha�z vek�l� veya kanunî
tems�lc�s� aracılığı �le kayıt yaptırab�l�r. Kes�n kayıt �ç�n sahte veya tahr�f ed�lm�ş belge kullanan, yalan beyanda
bulunan veya Ün�vers�teye g�r�ş sınavında sahtec�l�k yaptığı bel�rlenen k�ş�n�n kaydı, kayıt tar�h� �t�barıyla �ptal ed�l�r
ve hakkında kanun� �şlemler başlatılır. Bu k�ş� Ün�vers�teden ayrılmışsa kend�s�ne ver�len d�ploma dâh�l tüm belgeler
�ptal ed�l�r. Bu k�ş�ler�n yatırmış olduğu katkı payları/öğren�m ücretler� ger� ödenmez.

(3) Kayıt �şlem�n� e-devlet kapısından yapan öğrenc�, Ün�vers�ten�n �nternet s�tes�nde duyurulan tar�hlerde
duyuruda bel�rt�len belgeler� get�rmes� ve d�ğer şartları sağlaması hal�nde ders kaydı yapab�l�r. Aks� takd�rde ders
kaydı yapılamaz.

(4) Yurt dışından öğrenc� kabulünde Senato kararları uygulanır.
Kayıt yen�leme ve kayıt dondurma
MADDE 7 – (1) Kayıt yen�leme �şlem�, derse kayıt ve katkı payının/öğren�m ücret�n�n ödenmes�n� �çer�r.

Öğrenc� her yarıyıl Senato tarafından bel�rlenen süre �ç�nde katkı payını/öğren�m ücret�n� ödeyerek kaydını yen�lemek
ve ders kaydını yapmak zorundadır. Kayıt yen�leme ve derse kayıt öğrenc�n�n sorumluluğundadır. Geçerl� mazeret�
sebeb� �le süres� �ç�nde kaydını yen�leyemeyen öğrenc�n�n kaydının yen�lenmes�ne, akadem�k takv�mde bel�rt�len
mazeretl� geç kayıtlar �ç�n son başvuru tar�h�ne kadar mazeret�n� bel�rten b�r d�lekçe �le başvurması kaydıyla, �lg�l�
yönet�m kurulu karar ver�r. Kayıt yen�leme, derse kayıt ve mazeretl� kayıt yen�leme �le �lg�l� usul ve esaslar Senato
tarafından bel�rlen�r.

(2) Akadem�k takv�mde bel�rt�len sürelerde katkı payını/öğren�m ücret�n� yatırmayan ve/veya kaydını
yen�letmeyen öğrenc� pas�f öğrenc� olarak tanımlanır. Bu öğrenc� o yarıyıl �ç�nde derslere devam edemez ve sınavlara
g�remez. Bu süre, mevzuatta bel�rt�len eğ�t�m-öğret�m süres�nden sayılır.

(3) Öğrenc�, akadem�k takv�mde bel�rt�len ders ekleme-bırakma tar�hler�nde yen� ders seçeb�l�r veya seçt�ğ�
ders� bırakab�l�r.

(4) Geçerl� mazeret� kabul ed�len öğrenc�n�n öğren�m süres�, akadem�k takv�mde bel�rt�len mazeretl� geç kayıt
süres�n�n sonuna kadar başvurduğu takd�rde, �lg�l� yönet�m kurulu kararı �le b�r veya �k� yarıyıl �ç�n dondurulur.
Öğrenc� kaydını dondurduğu süre �ç�n katkı payı/öğren�m ücret� ödemekle yükümlü değ�ld�r ve öğrenc�l�k haklarından
yararlanamaz. Kayıt dondurulan süre azam� öğren�m süres�ne dah�l ed�lmez.

K�ml�k kartı
MADDE 8 – (1) Kes�n kaydını yaptıran öğrenc�ye, Ün�vers�ten�n öğrenc�s� olduğunu bel�rten fotoğraflı b�r

k�ml�k kartı Rektörlük tarafından ver�l�r.
(2) K�ml�k kartının kaybed�lmes� hal�nde yen�s�n�n ver�leb�lmes� �ç�n kaybın yerel veya ulusal b�r gazetede �lan

ed�lmes� ve bu �lanın b�r d�lekçe ek�nde �lg�l� b�r�me sunulması gerek�r. Bu durumda öğrenc�ye yen� b�r öğrenc� k�ml�k
kartı ver�l�r.



Yabancı d�l hazırlık sınıfı
MADDE 9 – (1) İlg�l� kurulların tekl�f�, Senatonun kararı ve Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığının onayı �le

b�r program �ç�n yabancı d�l hazırlık sınıfı açılab�l�r. Yabancı d�l hazırlık sınıfının eğ�t�m-öğret�m ve sınav esasları
Senatoca bel�rlen�r.

Eğ�t�m-öğret�m planları, uygulama ve stajlar
MADDE 10 – (1) B�r sonrak� akadem�k yıla a�t eğ�t�m-öğret�m planı, �lg�l� bölüm kurulunun öner�s� üzer�ne

�lg�l� kurullarca karara bağlanarak en geç Mayıs ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunulur ve Senatonun onayı �le
kes�nleş�r.

(2) Eğ�t�m-öğret�m planı, teor�k ve/veya uygulamalı dersler�n yer aldığı l�sted�r. Ön şartlı dersler ve eğ�t�m-
öğret�m planındak� değ�ş�kl�klerden kaynaklanan ders �nt�bakları, �lg�l� bölüm kurulunun öner�s� üzer�ne �lg�l�
kurullarca karara bağlanarak Senatonun onayı �le kes�nleş�r.

(3) B�r programdak� toplam AKTS kred�s�, Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığınca �lg�l� programın yer aldığı
d�ploma düzey� ve alan �ç�n yükseköğret�m yeterl�l�kler çerçeves�ne göre bel�rlenen kred� aralığına göre, her yarıyıl 30
olmak üzere, önl�sans programları �ç�n 120 ve l�sans programları �ç�n 240’tır.

(4) B�r�mler�n/programların staj, uygulama ve benzer� çalışmalarla �lg�l� esasları �lg�l� kurulların tekl�f� �le
Senatoca bel�rlen�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Not Değerlend�rmeler�

Ders alma
MADDE 11 – (1) Ders alma �le �lg�l� �şlemler aşağıdak� şek�lde yürütülür:
a) Öğrenc� yarıyıl başında öncel�kle en alt sınıftan başlamak üzere alt sınıflardan h�ç almadığı, devamsız

kaldığı veya başarısız olduğu dersler� almak zorundadır. AKTS kred� sınırlamasını aşmamak kaydıyla bulunduğu
yarıyıldan da ders alab�l�r. Öğrenc�n�n alt sınıflardan başarısız olduğu dersler d�kkate alınarak bulunduğu yarıyıldan
alacağı derslere öğrenc� ve danışmanı b�rl�kte karar vereb�l�rler.

b) Öğrenc� b�r yarıyılda en fazla 45 AKTS kred�s� kadar ders alab�l�r. Ancak devam zorunluluğu olan
dersler�n, devam şartını sağlayamayacak kadar çakışmaması gerek�r.

c) Öğrenc� not yükseltmek �ç�n bazı dersler� tekrar alab�l�r. Bu durumda en son alınan not geçerl�d�r. Bu dersler
AKTS kred� sınırlamasına dah�l ed�l�r.

ç) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) en az 3,00 olan öğrenc� b�r üst yıldan da ders alab�l�r. Bu öğrenc�n�n
aldığı dersler�n b�r akadem�k yıl �çer�s�nde AKTS kred�ler� toplamı 90’ı geçemez. Yaz öğret�m�nde alınan derslerden
�lk defa alınanlar bu AKTS kred� sınırlamasına dah�l ed�l�r. Fakat yaz öğret�m�nde alınan derslerden başarısızlık
sebeb�yle veya not yükseltmek amacıyla tekrar alınan dersler bu AKTS kred� sınırlamasına dah�l ed�lmez. Bu
öğrenc�n�n �nt�bak �şlem� �lg�l� b�r�m�n �nt�bak yönerges�ne göre gerçekleşt�r�l�r. Bu konu �le �lg�l� d�ğer esaslar
Senatoca bel�rlen�r.

d) Öğrenc�, ders kaydı yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğren�m�ne devam eder. Ancak kayıt donduran
b�r öğrenc� öğren�m�ne kaldığı yarıyıldan devam eder, b�r üst yıldan ders alamaz.

e) Programdan kaldırılan ve yer�ne ders konulmayan herhang� b�r dersten başarısız olan öğrenc�n�n o dersten
sorumluluğu kaldırılır ve o ders transkr�ptte yer almaz. Ancak mezun olab�lmes� �ç�n gerekl� toplam AKTS kred�s�n�
tamamlamak üzere başka ders alır.

f) Öğrenc�, sadece kaydolduğu derslere devam eder ve bu dersler�n sınavlarına g�rer. Kaydolmadığı ders�n
sınavına g�ren öğrenc�n�n notu �ptal ed�l�r.

g) Bazı dersler uzaktan öğret�m metodu �le ver�leb�l�r. Uzaktan öğret�m esasları Senatoca bel�rlen�r.
ğ) B�r�nc� öğret�m öğrenc�ler� �k�nc� öğret�mden, �k�nc� öğret�m öğrenc�ler� b�r�nc� öğret�mden ders alamazlar.

Ancak öğrenc� sayısı neden�yle sınıf teşk�l ed�lemed�ğ� �ç�n b�r�nc� ve �k�nc� öğret�m dersler� b�rleşt�r�lerek yapılan
dersler� alan öğrenc�ler �le l�sans ve mühend�sl�k tamamlama öğrenc�ler�, d�ploma denkl�k öğrenc�ler� ve ç�ft ana
dal/yan dal öğrenc�ler� �ç�n bu kural uygulanmaz.

h) Öğrenc�, �lg�l� bölüm kurulunun öner�s� ve �lg�l� yönet�m kurulunun kararı �le ders kred�ler� (veya AKTS
kred�ler�) ve ders �çer�kler� uygun olmak kaydı �le ulusal ve uluslararası öğrenc� değ�ş�m programları �le öğren�m�ne
başka ün�vers�telerde devam edeb�l�r. Ayrıca öğrenc�, eğ�t�m-öğret�m planlarında yer aldığı takd�rde yaygın seçmel�
dersler havuzunda bulunan aynı veya başka b�r�mler�n bölüm/programlarında yer alan dersler �le Ün�vers�ten�n
herhang� b�r programından �çer�ğ� ve ulusal kred�s� (veya AKTS kred�s�) uyan dersler� alab�l�r. L�sans öğrenc�s�
önl�sans programından ders alamaz.

Derslere devam
MADDE 12 – (1) Öğrenc�, derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır. Teor�k dersler�n %30’undan,

uygulamalı dersler�n %20’s�nden fazlasına devam etmeyen öğrenc� s�steme devamsız olarak g�r�l�r ve o ders�n genel
sınavına/bütünleme sınavına g�remez.

(2) Öğrenc�, uygulamalı olmayan derslerde b�r defa devam şartını yer�ne get�rm�ş �se yen�den devam şartı
aranmaz. Fakat �lg�l� ders�n ara sınavlarına g�rmek, ödev, çalışma ve benzer� etk�nl�klerdek� yükümlülükler�n� yer�ne
get�rmek zorundadır. Uygulamalı derslerde �se tekrar devam şartını ve d�ğer yükümlülükler� yer�ne get�rmes� gerek�r.
Hang� dersler�n uygulamalı ders olduğu �lg�l� bölüm kurulu tarafından eğ�t�m-öğret�m planında bel�rt�l�r.

(3) Öğrenc�n�n derse devamının denet�m� �lg�l� müdürlükçe/dekanlıkça uygun görülen b�r yöntemle ders� veren
öğret�m elemanı tarafından yapılır. Devamsız öğrenc�n�n durumu genel sınavların başlama tar�h�nden önce �lg�l�
öğret�m elemanı tarafından �lân ed�l�r.

Sınavlar



MADDE 13 – (1) Sınavlar; ara sınav, mazeret ara sınavı, genel sınav, tek ders sınavı, muaf�yet sınavı,
bütünleme sınavı ve ek sınavdır.

a) Ara sınav: Eğ�t�m-öğret�m dönem� �çer�s�nde yapılan sınavdır. Ara sınavların hang� tar�hte ve nerede
yapılacağı, sınav tar�h�nden en az �k� hafta önce �lg�l� b�r�mlerce tesp�t ve �lân ed�l�r.

b) Mazeret ara sınavı: Mazeret� neden�yle ara sınavlara g�remeyen öğrenc�ler �ç�n düzenlenen sınavdır. Ara
sınavlara g�rme hakkı olduğu halde bu sınavlara g�remeyen öğrenc�lerden haklı ve geçerl� mazeretler� �lg�l� yönet�m
kurullarınca kabul ed�lenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl �ç�nde, �lg�l� b�r�mce tesp�t ve �lân ed�len gün, saat ve
yerde kullanırlar. Mazeret ara sınavları �ç�n �k�nc� b�r mazeret ara sınav hakkı ver�lmez.

c) Genel sınav: Eğ�t�m-öğret�m dönem� sonunda yapılan ve dönem boyunca �şlenen bütün konular �le yapılan
çalışmaları kapsayan sınavdır. B�r ders�n genel sınavı, o ders�n tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Genel sınava,
derse devam zorunluluğunu yer�ne get�ren, ödev, çalışma ve benzer� etk�nl�klerdek� yükümlülükler�nden ve
uygulamalı dersler�n uygulamalarından başarılı olan öğrenc� g�reb�l�r.

ç) Bütünleme sınavı: B�r ders�n bütünleme sınavı, o ders�n genel sınavının b�t�m�nden sonra akadem�k
takv�mde bel�rt�len tar�hler arasında yapılan sınavdır. Bu sınava, genel sınava g�rme hakkına sah�p olup da sınava
g�rmeyen veya g�rd�ğ� halde başarı notu en fazla DC olan öğrenc�ler g�reb�l�r.

d) Tek ders sınavı: Mezun�yetler� �ç�n tek ders� kalan öğrenc�ler veya mezun�yetler� �ç�n tek ders� ve stajı kalan
öğrenc�ler �ç�n yapılan sınavdır. Öğrenc� d�lekçe �le başvurması hal�nde bütünleme/yaz öğret�m� sınav takv�m�n�n sona
ermes�n� tak�p eden b�r ay �çer�s�nde b�r�mlerce açılacak tek ders sınavına g�reb�l�r. Tek ders sınavında ara sınav şartı
aranmaz. Tek ders sınavına aşağıdak� öğrenc�ler g�remez:

1) Ders� daha önce h�ç almayan öğrenc�ler.
2) Devamsızlıktan kalan öğrenc�ler.
3) Ders�n devamını daha önce almakla b�rl�kte ders�n uygulamasından başarısız olduğu �ç�n ders�n devamını

yen�den almak zorunda olan öğrenc�ler.
4) B�t�rme ödev�/b�t�rme tasarım projes� n�tel�ğ�ndek� derslerden başarısız olan öğrenc�ler.
e) Muaf�yet sınavı: Öğrenc�ler�n zorunlu yabancı d�l dersler�nden ve/veya yabancı d�l hazırlık ders�nden muaf

olmak �ç�n g�reb�ld�kler� sınavdır. Bu sınavın esasları Senatoca tesp�t ed�l�r.
f) Ek sınav: Azam� öğren�m süreler�n� tamamlayanlardan, 12 nc� madde hükümler� çerçeves�nde, devam etme

zorunluluğunun olmadığı ve başarısız olduğu bütün dersler �ç�n yapılan sınavdır.
(2) Aynı yarıyılda yer alan derslerden b�r günde en fazla �k� ders�n ara sınavı, genel sınavı ve bütünleme sınavı

yapılab�l�r. Bu hüküm b�r�nc� fıkrada bel�rt�len d�ğer sınavlar �ç�n uygulanmaz.
(3) Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılab�l�r. Sınavların sözlü veya uygulamalı

olarak yapılmalarına ve uygulama, staj, tez, proje ve benzer� çalışmaların değerlend�r�lme esaslarına �lg�l� bölüm
kurulu karar ver�r ve en geç yarıyıl başında öğrenc�lere duyurulur.

(4) Öğrenc�, öğrenc� k�ml�ğ� �le sınava �lân ed�len gün, saat ve yerde g�rmek zorundadır. Gerekl� görülen
hallerde �lg�l� yönet�m kurulu kararı �le cumartes� ve pazar günler�nde de sınav yapılab�l�r.

(5) Öğret�m elemanı, sınav sonuçlarını �lg�l� b�r�m�n �lan ett�ğ� tar�he kadar otomasyon s�stem�ne g�rmek ve
sınav evrakını �lg�l� b�r�me tesl�m etmek zorundadır.

(6) Sınavlara �l�şk�n belge ve tutanaklar �lg�l� b�r�mler tarafından en az �k� yıl saklanır.
Sınav sonucuna �t�raz
MADDE 14 – (1) Öğrenc�, sınav sonuçlarının �lânından �t�baren en geç beş �ş günü �ç�nde madd� hata

gerekçes�yle �lg�l� müdürlüğe/dekanlığa yazılı olarak başvurmak suret�yle sınav sonuçlarına �t�raz edeb�l�r. İt�raz
üzer�ne �darece yapılacak �nceleme sonucu maddî hata tesp�t ed�l�rse, gerekl� düzeltmeler �lg�l� yönet�m kurulu kararı
�le kes�nl�k kazanır. Sonuç öğrenc�ye ve ders�n sorumlu öğret�m elemanına b�ld�r�l�r.

Başarı notunun bel�rlenmes�
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� akadem�k b�r�mlerde öğrenc�ler�n sınav notlarının

değerlend�r�lmes�nde Mutlak Değerlend�rme S�stem� uygulanır.
(2) B�r ders�n başarı notu, o derse a�t yarıyıl �ç� etk�nl�ğ� ve genel sınav/bütünleme sınavı �le bel�rlen�r. B�r

ders�n yarıyıl �ç� etk�nl�ğ�nden alınan puanın katkı yüzdes� %40 ve genel sınav/bütünleme sınavından alınan puanın
katkı yüzdes� %60’tır. Öğrenc�n�n b�r dersten başarılı olab�lmes� �ç�n genel sınav/bütünleme sınavından 100 tam puan
üzer�nden önl�sans programlarında en az 30 puan ve l�sans programlarında en az 35 puan alması gerek�r. Bu puanı
alamayan öğrenc�n�n başarı notu FF’d�r.

(3) B�r ders�n yarıyıl �ç� etk�nl�ğ� değerlend�rmes� ara sınav, ödev, proje, vaka anal�z�, sem�ner, laboratuvar
çalışması, araz� çalışması, atölye uygulaması, stüdyo ve benzer� araçlar �le yapılır. Yarıyıl �ç� etk�nl�ğ� puanının
hesaplanmasına katılan ara sınav, ödev, proje ve benzer� araçların her b�r� 100 puan üzer�nden değerlend�r�l�r. Bunların
puanlarının yarıyıl �ç� etk�nl�ğ� puanına katkı yüzdeler�n�n toplamı da�ma 100’dür. Ancak ara sınav puanının katkı
yüzdes� %50’den az olamaz.

(4) Öğret�m elemanı tarafından bel�rlenen yarıyıl �ç� etk�nl�ğ� puanının hesaplanmasında kullanılacak ara sınav,
sem�ner, proje, ödev ve benzer� araçların neler olduğu, bunların sayısı ve katkı yüzdeler� bölüm kurulu onayı �le
kes�nleşerek yarıyıl başına kadar �lg�l� öğret�m elemanı tarafından ders b�lg� paket�nde göster�l�r.

(5) Her ders �ç�n her yarıyıl en az b�r ara sınav yapılır. Uygulamalı dersler �ç�n ara sınav yapılması zorunlu
değ�ld�r. Bu g�b� dersler �ç�n yarıyıl �ç� etk�nl�ğ� puanının hesaplanmasında ödev, proje, sunum ve benzer� araçlardan
yararlanılır.

(6) B�r ders �le uygulamasının ayrı sınavlarla değerlend�r�leb�leceğ�ne ve bunların b�rb�r�yle bağlantılı olup
olmadığına; öğrenc�ye uygulama çalışması yaptırılması hal�nde bunların değerlend�rme esaslarına �lg�l� bölüm kurulu
karar ver�r.



(7) Başarı notunun bel�rlenmes� aşağıdak� tabloya göre yapılır:
 
Not Aralıkları                Harf Notu               Harf Notu Katsayısı
82 – 100                             AA                                 4,00
74 – 81                               BA                                 3,50
65 – 73                               BB                                 3,00
58 – 64                               CB                                 2,50
50 – 57                               CC                                 2,00
40 – 49                               DC                                 1,50
35 – 39                               DD                                 1,00
25 – 34                               FD                                 0,50
0 – 24                                 FF                                 0,00
0                                           F                                  0,00
50 – 100                              G                                     -
0 – 49                                  K                                     -
 
Tablodak� harf notlarının açıklamaları şunlardır;
a) AA, BA, BB, CB ve CC: Başarılı,
b) DC: Şartlı geçer. Mezun olmak �ç�n alması gereken bütün derslerden harf notu DC olanların sadece 6 tanes�

başarılı sayılır,
c) DD, FD ve FF: Başarısız,
ç) F: Devamsız veya uygulamalardan başarısız,
d) G: Geçer. Kred�s�z derste veya stajda başarılı,
e) K: Kalır. Kred�s�z derste veya stajda başarısız.
Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması
MADDE 16 – (1) Ağırlıklı not; b�r ders�n AKTS kred�s� �le harf notu katsayısının çarpımı o ders�n ağırlıklı

notudur.
(2) Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması (YANO); Eğ�t�m-öğret�m planında b�r yarıyılda yer alan bütün dersler�n

ağırlıklı notları toplamının aynı dersler�n AKTS kred�ler� toplamına bölünmes� �le elde ed�l�r.
(3) Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO); Eğ�t�m-öğret�m planında öğrenc�n�n bulunduğu yarıyıla kadar

olan yarıyıllarda yer alan bütün dersler�n ağırlıklı notları toplamının aynı dersler�n AKTS kred�ler� toplamına
bölünmes� �le elde ed�l�r.

(4) YANO ve GANO hesabında harf notu katsayısı olmayan dersler AKTS kred�ler� toplamına dah�l ed�lmez.
(5) GANO’su en az 3,00 olan öğrenc�n�n b�r üst sınıftan aldığı dersler GANO hesabına dah�l ed�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğ�t�m-Öğret�m Süreler�, Öğren�m� B�t�rme ve D�plomalar

Eğ�t�m-öğret�m süres� ve ek süreler
MADDE 17 – (1) Öğrenc�, b�r yıl sürel� yabancı d�l hazırlık sınıfı har�ç, kayıtlı olduğu programa �l�şk�n

dersler�n ver�ld�ğ� yarıyıldan başlamak üzere her yarıyıl �ç�n kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğren�m
süres� �k� yıl olan önl�sans programlarını azam� dört yıl, öğren�m süres� dört yıl olan l�sans programlarını azam� yed�
yılda tamamlamak zorundadır. Hazırlık eğ�t�m süres� azam� �k� yıldır. Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu
programdan mezun olab�lmek �ç�n son sınıf öğrenc�ler�ne başarısız oldukları bütün dersler �ç�n �k� ek sınav hakkı
ver�l�r.

(2) Azam� öğrenc�l�k süres�n�n sonunda başarısız olduğu ders sayısını ek sınav hakkını kullanmadan en fazla
beş derse kadar �nd�ren öğrenc�ye dört yarıyıl öğrenc�l�k hakkı ver�l�r.

(3) Ek sınavlar sonunda;
a) Başarısız olduğu ders sayısını beş derse kadar �nd�ren öğrenc�ye bu dersler �ç�n üç yarıyıl öğrenc�l�k hakkı

ver�l�r.
b) Sadece b�r dersten başarısız olan öğrenc�ye, öğrenc�l�k hakkından yararlanmaksızın, başarısız olduğu ders

�ç�n sınırsız sınav hakkı ver�l�r.
(4) Kayıtlı oldukları programdan mezun olmak �ç�n gerekl� bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde bu

Yönetmel�kte başarılı sayılab�lmeler� �ç�n öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebeb�yle �l�ş�kler� kes�lme
durumuna gelen son dönem öğrenc�ler�ne not ortalamalarını yükseltmek üzere d�led�kler� derslerden sınırsız sınav
hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındak� derslere devam şartı
aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğ�t�m-öğret�m yılı h�ç g�rmeyen öğrenc�, sınırsız
sınav hakkından vazgeçm�ş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenc�ler
sınava g�rd�ğ� ders başına öğrenc� katkı payını/öğren�m ücret�n� ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenc�ler, sınav
hakkı dışındak� d�ğer öğrenc�l�k haklarından yararlanamazlar.

(5) Ün�vers�teden sürel� uzaklaştırma cezası olan öğrenc�ler�n ceza süreler� eğ�t�m-öğret�m süres�nden sayılır.
Kayıt s�lme ve s�ld�rme
MADDE 18 – (1) Azam� süreler �ç�nde katkı payının/öğren�m ücret�n�n ödenmemes� �le kayıt yen�lenmemes�

neden�yle öğrenc�ler�n �l�ş�kler� kes�lmez. Ancak Ün�vers�te yetk�l� kurullarının kararı ve Yükseköğret�m Kurulunun
onayı �le dört yıl üst üste katkı payının/öğren�m ücret�n�n ödenmemes� �le kayıt yen�lenmemes� neden�yle öğrenc�ler�n
�l�ş�kler� kes�leb�l�r.

(2) Aşağıdak� durumlarda da öğrenc�n�n kayıtlı olduğu program �le �l�ş�ğ� kes�l�r:



a) İlg�l� mevzuat hükümler�ne göre yükseköğret�m kurumundan çıkarma cezası alınması.
b) Öğrenc� tarafından yazılı olarak kayıtlı olduğu program �le �l�ş�ğ�n�n kes�lmes� taleb�nde bulunulması.
c) 17 nc� maddedek� şartların yer�ne get�r�lemem�ş olması.
ç) Öngörülen kayıt kabul şartlarını yer�ne get�rmed�ğ�n�n ve sundukları belgeler�n veya verd�kler� b�lg�ler�n

yanlış veya eks�k olduğunun sonradan anlaşılması.
Mazeretler
MADDE 19 – (1) Mazeretler� neden�yle ara sınava g�remeyen, haklı ve geçerl� b�r sebeple mazeret beyan eden

öğrenc�; mazeretler�n�n b�t�ş tar�h�nden �t�baren beş �ş günü �ç�nde, �lg�l� b�r�me mazeret�n� göster�r belge �le b�rl�kte
yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre �ç�nde b�ld�r�lmeyen mazeretler kabul ed�lmez.

(2) Öğrenc�n�n b�r dersten mazeret ara sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret ara sınavının nasıl yapılacağı
�le �lg�l� usul ve esaslar Senato tarafından bel�rlen�r.

(3) İlg�l� yönet�m kurulunca kabul ed�lecek geçerl� mazeretlerle �lg�l� olarak aşağıdak� esaslara göre �şlem
yapılır:

a) Öğrenc�n�n geçerl� mazeret� sebeb�yle katılamadığı ders saatler�ndek� devamsızlığı 12 nc� maddede
bel�rt�len sınırları aştığı takd�rde devamsız olduğu derslerle �lg�l� hakları öğrenc�n�n taleb� üzer�ne dondurulur.
Öğrenc�ler bu dersler� açıldıkları �lk yarıyılda tekrar alırlar. Bu şek�lde kaybed�len süre eğ�t�m-öğret�m süres�ne
eklen�r.

b) Öğrenc�n�n mazeret� neden�yle derse devam etmed�ğ� süreler ders�n devamına sayılmaz.
c) Öğrenc� raporlu olduğu süre �çer�s�nde sınavlara g�remez. Raporlu olduğu süre �çer�s�nde sınava g�ren

öğrenc�n�n sınavı geçers�z sayılır.
ç) Çeş�tl� faal�yetlere katılmak üzere �lg�l� kurullarca �z�nl� sayılan öğrenc�n�n �z�nl� olduğu süreler devamdan

sayılır.
Yaz öğret�m�, ç�ft ana dal ve yan dal öğret�m�, yatay ve d�key geç�şler
MADDE 20 – (1) Ün�vers�tede yaz öğret�m�, ç�ft ana dal ve yan dal programları açılab�l�r. Yaz öğret�m�, ç�ft

ana dal ve yan dal programlarında uyulacak esaslar Senato tarafından bel�rlen�r.
(2) Ün�vers�te b�r�mler�ne yapılacak yatay ve d�key geç�şler �le Ün�vers�ten�n b�r�mler�n�n bölüm veya

programları arasındak� geç�şler, ç�ft ana dal ve yan dal eğ�t�m�, 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 hükümler�ne ve Senato
kararlarına göre yapılır. Yatay ve d�key geç�ş �le gelen öğrenc�ler�n �nt�bakları �lg�l� yönet�m kurulu kararı �le
sonuçlandırılır.

Ç�ft d�ploma programları
MADDE 21 – (1) Yurt dışındak� ün�vers�teler �le ç�ft d�plomaya dayalı, uluslararası ortak önl�sans/l�sans

programları (UÖLP/UOLP) açılab�l�r. Bu eğ�t�m-öğret�m�n esasları Senatoca bel�rlen�r.
Yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m
MADDE 22 – (1) Senato kararı ve Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığının onayı �le sadece bel�rl� b�r yabancı

d�l �le eğ�t�m-öğret�m yapılan veya Türkçe ve bel�rl� b�r yabancı d�l �le karma olarak eğ�t�m-öğret�m yapılan bölüm ve
programlar açılab�l�r. Bu eğ�t�m-öğret�m�n esasları Senatoca bel�rlen�r.

Mezun�yet
MADDE 23 – (1) B�r öğrenc�n�n kayıtlı olduğu önl�sans programından mezun olab�lmes� �ç�n en az 120

AKTS kred�s�, l�sans programından mezun olab�lmes� �ç�n �se toplamda en az 240 AKTS kred�s�n� başarıyla
tamamlaması gerek�r. Ayrıca öğrenc�n�n eğ�t�m-öğret�m planındak� bütün dersler� başarmış olması ve genel ağırlıklı
not ortalamasının en az 2,00 olması gerek�r.

(2) Öğrenc�n�n mezun�yet tar�h� sınav dönem�n�n son günüdür. Ancak bu tar�he kadar tek ders, staj, endüstr�ye
dayalı öğret�m, araz� çalışması ve benzer� sebeplerle mezun olamayan öğrenc� tek ders sınavında başarılı olduğu veya
bu çalışmalarını başarı �le tamamladığı tar�hte mezun olmuş sayılır.

(3) Mezun�yet� b�r sonrak� yarıyıla/yarıyıllara kalan öğrenc� �se o yarıyılın/yarıyılların katkı payını/öğren�m
ücret�n� öder.

D�ploma ve belgeler
MADDE 24 – (1) Ün�vers�ten�n b�r önl�sans/l�sans programını başarı �le tamamlayarak mezun olmaya hak

kazanan öğrenc�ye o programın önl�sans/l�sans d�ploması ve d�ploma ek� ver�l�r. D�ploma Rektörlükçe soğuk damga
�le mühürlen�r. D�plomaların şekl� ve üzer�nde yer alacak b�lg�ler Rektörlükçe düzenlen�r.

(2) B�r l�sans programının �lk dört yarıyılının bütün dersler�nden başarılı ve bu dersler�n genel ağırlıklı not
ortalaması en az 2,00 olan öğrenc�ye, programdan ayrılmak �stemes� hal�nde önl�sans d�ploması ver�l�r. Önl�sans
d�ploması almak �ç�n yapılacak başvurular herhang� b�r süre �le sınırlı değ�ld�r.

(3) Bulunduğu yarıyıl sonunda, daha önce h�ç d�s�pl�n cezası almamış olmak kaydıyla, o yarıyılda alması
gereken tüm dersler� alarak başarılı olan ve yarıyıl ağırlıklı not ortalaması en az 3,50 olan öğrenc� “yarıyıl yüksek onur
öğrenc�s�” ve 3,00 �la 3,49 arasında olan öğrenc� �se “yarıyıl onur öğrenc�s�” olarak tanımlanır. Öğrenc�ye o yarıyıl
sonunda �lg�l� müdürlükçe/dekanlıkça yarıyıl yüksek onur/onur öğrenc�s� olduğunu göster�r b�r belge ver�l�r.

(4) Mezun olmaya hak kazanan, h�ç d�s�pl�n cezası almamış ve genel ağırlıklı not ortalaması 3,50 ve üstü olan
öğrenc� “d�ploma yüksek onur öğrenc�s�”; 3,00 �la 3,49 arasında olan öğrenc� �se “d�ploma onur öğrenc�s�” olarak
tanımlanır. Öğrenc�ye mezun�yet�n�n sonunda �lg�l� müdürlükçe/dekanlıkça d�ploma yüksek onur/onur öğrenc�s�
olduğunu göster�r b�r belge ver�l�r.

(5) Öğrenc�ye mezun olurken ayrıca mezun�yet not döküm belges� (transkr�pt) ver�l�r. Not döküm belges�nde,
başarısızlık veya not yükseltmek amacıyla tekrar alınmış dersler�n en son geçer notu yer alır.



Tebl�gat ve adres b�ld�rme
MADDE 25 – (1) Her türlü tebl�gat öğrenc�n�n Ün�vers�teye kayıt sırasında b�ld�rd�ğ� veya daha sonra öğrenc�

b�lg� s�stem�nde güncelled�ğ� posta adres�ne taahhütlü olarak yapılmak veya Ün�vers�te tarafından ver�len resm�
kullanıcı adına tanımlanmış e-posta adres�ne gönder�lmek veya �lg�l� meslek yüksekokulunda/fakültede �lan ed�lmek
suret�yle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenc� Ün�vers�te tarafından ver�len resm� e-posta adres�n� akt�f durumda tutmak, sürekl� e-postalarını
tak�p etmek ve Ün�vers�teye kayıt sırasında b�ld�rd�ğ� adres� değ�şt�rd�ğ� takd�rde yen� adres�n� öğrenc� b�lg� s�stem�
üzer�nden güncellemek zorundadır.

(3) Öğrenc�n�n tak�p etmemes� neden�yle veya e-postanın gönder�ld�ğ� resm� e-posta adres�n�n akt�f olmaması
neden�yle okunmamış tebl�gatlar �le yanlış veya eks�k beyan ed�lm�ş adrese yapılmış tebl�gatlar öğrenc�ye tebl�ğ
ed�lm�ş sayılır.

(4) Öğrenc�ler�n genel�n� �lg�lend�ren yönetmel�k, yönerge, senato esasları, akadem�k �şlemler ve değ�ş�kl�kler
�le sa�r �şlemlere �l�şk�n düzenlemeler Ün�vers�ten�n resm� �nternet s�tes�nde yayımlanır. Öğrenc� bu �lan ve duyuruları
tak�p etmekle yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde; �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le

Yükseköğret�m Kurulu, Ün�vers�telerarası Kurul, Senato ve �lg�l� yönet�m kurulu kararları uygulanır.
İnt�bak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2019-2020 akadem�k yılı önces�nde AKTS kred�s� sınırlaması uygulanmayan

öğrenc�ler �ç�n 11 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� hükmü uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmel�k 2019-2020 akadem�k yılı başında yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


