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ŞIRNA K ÜNİVERSİTESİ Ö NLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-Ö ĞRETİM
VE SINAV YÖ NETMELİĞİ
İKİNCİ BÖ LÜM
Kayıt, Kat kı Payı ve Kimlik Kartı
Kayıt
MADDE 5 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, YÖK ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafınd an
belirlene n esaslara göre ilan edilen süreler içinde, ÖSYM ve Üniversite tarafından be lirlenip duyurula n belge ler ile kayıt bü ros una bizz at
başvurarak veya e- devlet üzerinden kayıt yaptırabilirler. Geçerli bir nedenle kendisi ge le meyen adaylar ilk kayıt işle mlerini, bir yakınını
vekil tayin edere k de yaptıra bilirler. Kayıt sırasında öğre ncinin yazılı olarak beyan ettiği adres, tebligat a dresidir.
(2) Kayıt için istene n belgelerin aslı veya noter ya da Üniversite tarafında n onaylı örneği ka bul edilir. Askerlik ve adli si cil durumunda
öğrencinin beyanı yeterlidir. Eksik veya yeterli olmayan belge lerle kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesi n kaydını yaptırmay an
adaylar herhangi bir ha k iddia ede mez.
(3) Öze l yetenek sınav ı ile öğre nci a lan birimler, kendi birimlerinin kayıt larıy la ilgili ek be lge ler isteyebilir.
(4) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul ve kayıt ları ile ilgili esaslar Senato ta rafından be lirlenir.
Kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Öğrenciler her yarıyıl/yıl akade mik takv imde be lirtilen süre içinde kayıt larını yenile mek zorundadır. Öğrencinin ka yıt
yenileyebilmesi için, yürürlükte ki mevzuata göre öde me si gere kiyorsa öğrenim katkı payını öde mesi ve bu Yönet meliğe uygun ola ra k de rs
kaydını yaptırması gere kir. Bunlarda n birini yerine getirme miş öğrencinin kaydı yenile nmez.
(2) Kaydını yenile meyen öğrenciler ders ala maz, sınavlara gire mez ve öğrencilik ha klarında n yararla na mazlar.
(3) Bu Yönet me likte yer alan ve ilgili yönet im kurulu nca kabul edilmiş bir mazereti olma dan za ma nında kaydını yenile meyen öğrencinin o
yarıyılı/yılı öğrenim süresinden sayılır.
(4) Za manında ders kaydı yapa mayan öğre nciler kayıt yenile me tarihinin bitiminden e n ge ç bir hafta içerisinde dile kçe ile baş vurup ilgili
yönetim kurulunun onayını a lara k de rs kaydını yapabilir.
(5) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci f ıkrasına göre mezuniyeti için gere kli tüm dersleri a lara k deva m şart ını y erine
getirmiş, ancak baz ı derslerden başarısız olmuş ve ek sınav ha kları tanınmış öğrencilerin, bu sınav ha klarını kullanabilme leri için,
sınavlarına girecekleri derslerin kay ıtlarını yarıyıl/ yıl başında akade mik takvimde belirt ilen kayıt yenile me süresi içinde yaptırma ları gerekir.
Öğrenci, dersin progra mdan kalkmış olması durumunda, ilgili dersin zorunlu ders olması ha linde onaylanmış eşdeğer derse kaydını yaptırır
ve öğrencinin bu dersten başarılı olması gerekir. İlgili ders se çme li bir ders ise öğrenci ilgili birimin uygun görece ği seçm eli derslerden
birine kay ıt yaptırabilir. Ancak ilgili ders se çme li de rs ise ve öğrenci a lması gere ken topla m krediyi ta ma mla mış ise o dersten muaf sayılır.
Bu durumda ki öğrenciler, mezun oluncaya ka dar katkı paylarını ilgili mevzuata uygun şe kilde öde me k zorundadırlar.
Katkı payı
MADDE 7 – (1) Ö ğrencilerin, her öğretim yarıyıl/ yılında, akade mik takvimde be lirtilen süre ler içinde ilgili mevzuatta belirt ile n öğre n ci
katkı payını öde meleri gere kir. Öğrenci katkı payını öde meyen öğrencilerin kayıt ve kayıt yenile me işle mi yapılmaz ve bu öğr enciler
hakkında ilgili mevzuatta belirt ile n hükümler uygulanır. Öğrencinin kat kı payını öde mediği veya kaydını yenile me diği yarıyıll ar/yıllar
öğrencinin öğrenim süresine sayılır.
Kim lik kartı
MADDE 8 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrenci kimlik kart ı verilir. Üniversitede n ayrılan, çıkarılan, kaydı siline n veya

me zun ola n öğrencile rden geri a lınan kimlik kart ları öğre ncilerin dosyalarında sa klanır.
(2) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için öğre ncinin yerel bir gazetede yayımlanan kayıp ila nı veya Emniy et
Müdürlüğünce verile n belge ile birlikte Öğrenci İşleri Da ire Başkanlığına yazılı olarak başvurması gerekir. Kimlik kartını ka ybede n öğrenciye
yeni kimlik kartı verilir. Kimlik ka rtlarının kullanılmayacak kadar yıpranması halinde, eski kimlik kart ının ia desi koşuluy la öğrenciye yeni
kimlik kartı düze nle nir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğit im-Ö ğretime İlişkin Esaslar
Akademik takvim
MADDE 9 – (1) Üniversitenin tüm birimleri tarafından uygulanaca k akade mik takvim Senato tarafında n kararlaştırılır. Akade mik takvim
ancak Senato kararı ile değişt irilebilir.
(2) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün olarak birinci ve ikinci öğretim yapılır. Ancak ilgili kurulla rın gere kçe li önerileri, Senatonun kararı ve
YÖK onayı ile açık, dışarıdan, uza ktan ve yaygın eğitim de yapılabilir.
(3) Eğitim-öğret im, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Bir örgün eğit im-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az on
dört haftadan oluşur. Resmî tatil günleri, yarıyıl/yıl içi ve yıl sonu s ınav larının yapıldığı günler bu süre nin dışındadır. İlgili birimin ta lebi ve
Senatonun onayı ile dersler cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir. Ara sınav haftası içinde gere ktiği hallerde ders ve uy gula ma
yapılabilir. İlgili kurulla rın ve Senatonun kara rı ile dersler yıllık olarak da düzenlenebilir. Senato kararı ile yarıyıl/yıl süresi uzatılabilir ve yaz
yarıyılı a kade mik ta kvime e klene bilir.
(4) Birim kurulları, bir sonraki y ıla a it eğitim-öğret im progra mları ile a kade mik takv im önerilerini, her yıl e n geç May ıs ayı sonuna kada r,
Senatonun onayına sunarlar. Senato tarafından karara bağlanan progra mlar ve akade mik ta kvim her eğitim -öğretim yılının başla masından
en az bir ay önce ila n edilir.
Eğitim-öğretimin kapsamı
MADDE 10 – (1) Eğitim-öğret im; ilgili aka de mik birimlerin özelliklerine göre teorik dersler, uygula malı dersler, uygula ma lı teorik dersler
ve pratik çalışma, atölye, laboratuvar çalışması, bit irme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, staj, ödev çalışması ve se miner gibi
uygula malarda n oluşur.
(2) Lisa ns ve önlisans progra mlarında yer a lacak dersler, bunların saat sayıları, kredileri ve derslerin Avrupa Kre di Tra nsfer Siste mi
(AKTS/EC TS) kre dileri, zorunlu veya seçmeli olma ları, ilgili a kade mik anabilim veya bölüm aka de mik kurullarının öner ileri dikkate a lınarak
ilgili kurullarca be lirlenir ve Senatonun onay ı ile kesinleşir.
(3) Staj bit irme projesi, diploma projesi ve mezuniyet tezi gibi eğitim-öğret im faaliyetlerinin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilme si
gibi hususlara ilişkin esaslar ilgili birimlerce hazırla nır ve be lirlene n esaslar çerçevesinde Senato tarafından onayla nır.

