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YÖNETMELİK

Erz�ncan B�nal� Yıldırım Ün�vers�tes�nden:

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümler�
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Erz�ncan B�nal� Yıldırım 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, Erz�ncan B�nal� Yıldırım Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes�ne öğrenc� kabulü,

eğ�t�m-öğret�m programlarının düzenlenmes�, ölçme ve değerlend�rme, d�ploma ve ayrılma �şlemler�ne �l�şk�n
hükümler� kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 14 ve 44 üncü

maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Akadem�k takv�m: Eğ�t�m-öğret�m dönemler�n�n başlama ve b�t�ş tar�h� �le başvuru, kayıt ve sınav tar�hler�

g�b� öneml� tar�hler� �çeren takv�m�,
b) Anab�l�m dalı: Bölümü oluşturan ve konusu �le �lg�l� b�l�m dallarını kapsayan b�r�mler�,
c) Dekan: Erz�ncan B�nal� Yıldırım Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes� Dekanını,
ç) Dekanlık: Erz�ncan B�nal� Yıldırım Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes� Dekanlığını,
d) Fakülte: Erz�ncan B�nal� Yıldırım Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes�n�,
e) Fakülte Kurulu: Erz�ncan B�nal� Yıldırım Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes� Fakülte Kurulunu,
f) Fakülte Yönet�m Kurulu: Erz�ncan B�nal� Yıldırım Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes� Fakülte Yönet�m

Kurulunu,
g) GNO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
ğ) Kred�: Avrupa Kred� Transfer S�stem�ne (AKTS) göre bel�rlenen kred�y�,
h) Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığı: Erz�ncan B�nal� Yıldırım Ün�vers�tes� Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığını,
ı) Rektör: Erz�ncan B�nal� Yıldırım Ün�vers�tes� Rektörünü,
�) Senato: Erz�ncan B�nal� Yıldırım Ün�vers�tes� Senatosunu,
j) Ün�vers�te: Erz�ncan B�nal� Yıldırım Ün�vers�tes�n�,
k) Ün�vers�te Yönet�m Kurulu: Erz�ncan B�nal� Yıldırım Ün�vers�tes� Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt ve Kabul

Öğrenc� �şler�
MADDE 5- (1) Fakültede eğ�t�m almaya hak kazanan öğrenc� �le �lg�l� kes�n kayıt, k�ml�k kartı tanz�m� ve

tasd�k�, öğrenc� belges� ver�lmes�, d�ploma, d�ploma ek� düzenlenmes� ve benzer� �şlemler Fakülte öğrenc� �şler� b�r�m�
veya gerekl� hâllerde Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Öğrenc�lere �l�şk�n, öğrenc� k�ş�sel dosyasının tutulması, ders kaydı, kayıt yen�leme, ölçme ve
değerlend�rme uygulamaları, değ�ş�m programları yoluyla özel öğrenc� kabulü, yatay ve d�key geç�şler, ç�ft anadal ve
yan dal kayıtları, �nt�bak, askerl�k tec�l�, �l�ş�k kesme ve benzer� her türlü �şlemler Fakülte öğrenc� �şler� b�r�m� veya
gerekl� hâllerde Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığı tarafından yürütülür.

Kayıt �şlemler�
MADDE 6- (1) Fakülteye kayıt yaptırab�lmek �ç�n aşağıdak� şartlardan b�r� aranır:
a) L�sans öğret�m programına Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� (ÖSYM) tarafından yerleşt�r�lmek.
b) Yabancı uyruklu öğrenc� kontenjanından yerleşt�r�lmek.
c) Yatay geç�ş yoluyla Fakülteye kabul ed�lmek.
(2) Ün�vers�teye kayıt yaptırmaya hak kazananlar, kayıt tar�hler� arasında e-Devlet üzer�nden veya kayıt

bürolarına b�zzat başvurarak kes�n kayıtlarını yaptırırlar. E-Devlet üzer�nden kayıt yaptıran öğrenc�ler, belge �stenmes�
hal�nde, bel�rlenen tar�hler arasında Fakülten�n öğrenc� �şler� bürosuna b�zzat başvurarak �stenen belgeler� tesl�m
etmek zorundadırlar. Noter aracılığıyla tay�n ed�len vek�l tarafından da kayıt yaptırılab�l�r. Kayıt �ç�n �stenen belgeler
Ün�vers�te tarafından �lan ed�l�r.

(3) Yabancı uyruklu öğrenc�ler�n kes�n kayıtları Ün�vers�ten�n bel�rled�ğ� kayıt tar�hler�nde �lg�l� mevzuat
hükümler� uyarınca Senato tarafından bel�rlenen esaslar çerçeves�nde yapılır.

(4) Eks�k belgeyle veya posta yoluyla kes�n kayıt yapılmaz.
(5) Bel�rlenen tar�hler arasında kes�n kaydını yaptırmayan adaylar herhang� b�r hak �dd�a edemezler.
(6) Öğrenc� kes�n kayıt sırasında tebl�gat adres� ve d�ğer �let�ş�m b�lg�ler�n� b�ld�rmek zorundadır.
(7) Aynı düzeyde başka b�r örgün yükseköğret�m programına kayıtlı olanların kayıt �şlemler� yapılmaz.
(8) Kes�n kayıt yaptıran öğrenc�n�n belge ve b�lg�ler�n�n doğru olmadığının anlaşılması hâl�nde, Ün�vers�te �le

�l�ş�ğ� kes�l�r. Bu öğrenc� Ün�vers�teden ayrılmışsa kend�s�ne ver�len d�ploma dâh�l tüm belgeler �ptal ed�l�r ve



hakkında yasal �şlem başlatılır.
Öğrenc� katkı payı/öğren�m ücret�
MADDE 7- (1) Öğrenc�lerden, �lg�l� mevzuat hükümler� gereğ�nce o yıl �ç�n bel�rlenen katkı payı/öğren�m

ücret� alınır.
(2) Yabancı uyruklu öğrenc�ler, Senato tarafından bel�rlenen m�ktarda katkı payı/öğren�m ücret� öderler.
(3) Kayıt dondurulan yıl �ç�n katkı payı/öğren�m ücret� ödenmez.
Danışman
MADDE 8- (1) Danışman, öğrenc�ye eğ�t�m-öğret�m süres�nce yardımcı olması �ç�n görevlend�r�lm�ş öğret�m

elemanıdır. Danışmanın atanması, görev ve sorumlulukları Senato tarafından bel�rlen�r.
Kayıt yen�leme ve ders kaydı
MADDE 9- (1) Öğrenc�ler�n ders alab�lmeler� �ç�n akadem�k takv�mde bel�rt�len süre �çer�s�nde her yıl kayıt

yen�lemeler� zorunludur.
(2) Katkı payı/öğren�m ücret�n� ödeyen ve ders alma �şlem�n� danışman onayı �le elektron�k ortamda

tamamlayan öğrenc�n�n kaydı yen�lenm�ş sayılır. Öğrenc�ler, ders kayıtları �le �lg�l� �t�razlarını ders ekle/çıkar süres�
�çer�s�nde Dekanlığa yaparlar. Süres� �çer�s�nde başvuru yapmayan öğrenc�ler�n elektron�k ortamda tamamlanan ders
kayıtları geçerl�d�r.

(3) Bel�rt�len sürelerde katkı payını veya öğren�m ücret�n� yatırmayan öğrenc� o yılda ders kaydı yaptıramaz.
(4) Ders kaydı yaptırmayan öğrenc� derslere devam edemez, sınavlara g�remez ve d�ğer öğrenc�l�k haklarından

yararlanamaz.
(5) Süres� �çer�s�nde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan geçerl� mazeret� olan öğrenc�ler�n ders kayıtlarının

yapılıp yapılmamasına, geçen süren�n devamsızlıktan sayılması şartıyla Fakülte Yönet�m Kurulu karar ver�r.
(6) Ders kayıt �şlemler�n�n tümünden öğrenc� sorumludur. Ders kayıt �şlemler�n�n bu Yönetmel�k hükümler�ne

aykırı yapıldığı tesp�t ed�ld�ğ� takd�rde Fakülte Yönet�m Kurulu kararı �le ders kaydı tamamen ya da kısmen �ptal
ed�leb�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğ�t�m ve Öğret�m

Akadem�k takv�m
MADDE 10- (1) Fakülten�n eğ�t�m-öğret�m başlangıç ve b�t�ş tar�h�, sınav tar�hler�, katkı payı/öğren�m ücret�

yatırma ve kayıt yen�leme tar�hler� �le benzer� konular akadem�k takv�mde bel�rt�l�r. Fakülten�n b�r sonrak� eğ�t�m-
öğret�m yılına a�t akadem�k takv�m�, her yıl en geç Mayıs ayı �ç�nde Fakülte Kurulunun öner�s� ve Senatonun kararı �le
bel�rlen�r.

Eğ�t�m-öğret�m türü ve süres�
MADDE 11- (1) Fakültede eğ�t�m-öğret�m yıl esasına göre düzenlen�r. Eğ�t�m-öğret�m yılı, güz ve bahar

yarıyıllarından oluşur. B�r yarıyıl on dört haftadan az olamaz.
(2) Fakültede eğ�t�m-öğret�m süres� dört yıldır. Öğrenc�ler, dersler�n ver�ld�ğ� yıldan başlamak üzere, her yıl

�ç�n kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın eğ�t�m-öğret�m�n� azam� yed� yıl �ç�nde tamamlamak zorundadırlar.
(3) Azam� süreler �çer�s�nde mezun olamayan öğrenc�ler, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeler�nde

bel�rt�len koşullara göre �lg�l� döneme a�t öğrenc� katkı payı veya öğren�m ücretler�n� ödemek koşulu �le öğren�mler�ne
devam etmek �ç�n kayıt yaptırab�l�rler. Bu durumda olan öğrenc�ler ders ve sınavlara katılab�l�r, fakat öğrenc�lere
tanınan d�ğer haklardan yararlanamazlar.

Ders kred�s�
MADDE 12- (1) Ders kred�s�, 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 �ş yükü göz önünde tutularak Senato tarafından bel�rlenen
esaslar çerçeves�nde hesaplanan ve ders�n ağırlığını gösteren sayıdır.

Dersler
MADDE 13- (1) Dersler, yıllık veya döneml�k olarak düzenleneb�l�r.
(2) Dersler, zorunlu ve seçmel� derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğrenc�n�n almak zorunda olduğu derslerd�r.
(3) Seçmel� dersler, öğrenc�n�n, seçmel� ders gruplarında yer alan derslerden b�r tanes�n� seçmek zorunda

olduğu döneml�k derslerd�r.
(4) Seçmel� dersler�n açılması veya kaldırılması bölüm/anab�l�m dalı başkanlıklarının öner�s� ve Fakülte

Kurulunun onayı �le yapılır. Seçmel� dersler �ç�n alt-üst kontenjan sınırı Dekanlık tarafından bel�rlen�r.
(5) Seçmel� dersler, meslek� eğ�t�m� tamamlayan derslerden olab�leceğ� g�b�, ortak açılan veya d�ğer öğret�m

planlarında yer alan genel kültür ya da değ�ş�k �lg� alanlarındak� derslerden de oluşab�l�r.
(6) Öğrenc�ler talepler� hal�nde, kend� öğren�m dalı �le �lg�l� öğret�m planının öngördüğü zorunlu ve seçmel�

dersler�n dışında, danışmanın tekl�f� ve Fakülte Yönet�m Kurulunun onayı �le Ün�vers�teye bağlı herhang� b�r öğret�m
planında yer alan ders�/dersler� de alab�l�r. Bu şek�lde alınan dersler GNO hesabında d�kkate alınmaz ancak bu derstek�
başarı durumu ayrı b�r belgede göster�l�r.

(7) Seçmel� dersler, Senato tarafından bel�rlenen usul ve esaslara göre yürütülür.
Öğret�m planları
MADDE 14- (1) Öğret�m, her yıldak� dersler�n adlarının, kred�ler�n�n ve haftalık ders saatler�n�n göster�ld�ğ�

öğret�m planlarına göre yapılır.
(2) Öğret�m planındak� dersler; teor�k dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye çalışmaları, tez, proje, staj, �ş

yer� uygulamaları ve benzer� çalışmaları kapsar.
(3) Senato tarafından kabul ed�len öğret�m planlarına göre hazırlanan Fakülte haftalık ders programı ders kayıt

haftasından önce öğrenc�lere duyurulur.
(4) Senato tarafından uygun görülmes� hâl�nde bazı dersler uzaktan öğret�m yoluyla ver�leb�l�r.



(5) Dersler, �çer�kler� ve dersler� yürütecek öğret�m elemanları; bölüm kurullarınca değerlend�r�lerek bel�rlen�r
ve öğret�m yılının başlama tar�h�nden en geç �k� hafta önce Fakülte Kurulunda karara bağlanmak üzere Dekanlığa
b�ld�r�l�r.

(6) Öğret�m planlarında yer alan dersler�n kred� toplamı, her b�r eğ�t�m-öğret�m yılında 60 kred�d�r.
Ortak zorunlu dersler
MADDE 15- (1) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend�nde

bel�rt�len Atatürk İlkeler� ve İnkılap Tar�h�, Türk d�l� ve yabancı d�l dersler�nden oluşur. Bu dersler haftada en az �k�
ders saat� olmak üzere yıllık programlanır ve uygulanır.

Ders muaf�yetler� ve �nt�bak
MADDE 16- (1) Fakülteye kayıt hakkı kazanan öğrenc�ler�n daha öncek� öğren�mler�ne �l�şk�n muaf�yet ve

�nt�bak �şlemler� Senato tarafından bel�rlenen esaslara göre yapılır.
Derslere devam zorunluluğu
MADDE 17- (1) Öğrenc� kayıt yaptırdığı ders�n en az %80’�ne devam etmek zorundadır. Uygulamalı

derslerde Fakülte Yönet�m Kurulu kararı �le devam zorunluluğu artırılab�l�r.
(2) B�r ders� alarak devam şartını yer�ne get�ren öğrenc�ler�n o ders� tekrar alması durumunda devam şartı

aranmaz.
(3) Öğrenc�ler�n devamsızlık durumu Dekanlık tarafından yılın/yarıyılın son ders haftasında �lan ed�l�r.
(4) Sağlık raporu devam yükümlülüğünü kaldırmaz.
Ders alma ve ders bırakma
MADDE 18- (1) Öğrenc�ler her öğret�m yılı başında, akadem�k takv�mde bel�rlenen süreler �çer�s�nde ders

kayıt �şlemler�n� gerçekleşt�r�rler. İlk defa kayıt yaptıran öğrenc�ler, kayıt oldukları yıl, azam� 60 kred� ders alab�l�rler.
(2) Öğrenc�ler, Fakültede ders kaydı yaptırdıkları �lk yılı tak�p eden yıldan �t�baren ders kayıt �şlemler�n� en

son hesaplanan GNO’suna göre yaparlar. Öğrenc�lerden, GNO’su 0-2,49 olanlar 75 kred�ye kadar alt yıllardak� ve
bulunduğu yıldak� derslere; 2,50-2,99 olanlar 80 kred�ye, 3,00-4,00 olanlar 85 kred�ye kadar alt yıllardak�, bulunduğu
yıldak� ve çakışmamak şartıyla tak�p eden yıllardak� derslere kayıt yaptırab�l�rler.

(3) Hukuk programından yatay geç�ş yoluyla kayıt yaptıran öğrenc�lerden ders muaf�yet� taleb�nde bulunanlar,
�lk kayıt oldukları eğ�t�m-öğret�m yılında �k�nc� fıkrada bel�rlenen GNO aralıklarına göre alt yıllardak�, bulunduğu
yıldak� ve üst yıllardak� derslere kayıt olab�l�rler.

(4) Hukuk dışındak� programlardan yatay geç�ş yoluyla kayıt yaptıran öğrenc�lerden ders muaf�yet� taleb�nde
bulunanlar, �lk kayıt oldukları eğ�t�m-öğret�m yılında, 60 kred� sınırını aşmamak kaydıyla alt yıllardak� ve bulunduğu
yıldak� derslere kayıt olab�l�rler.

(5) B�r�nc� sınıfta öğren�me başlayan ve ders muaf�yet� taleb�nde bulunan öğrenc�ler �le d�key geç�ş yoluyla
kayıt yaptıran öğrenc�ler, �lk kayıt oldukları eğ�t�m-öğret�m yılında, 60 kred� sınırını aşmamak kaydıyla alt yıllardak�
ve bulunduğu yıldak� derslere kayıt olab�l�rler.

(6) Öğrenc�ler, başarısız oldukları veya h�ç almadıkları derslere öncel�kl� olarak kayıt olmak zorundadırlar. Bu
dersler farklı yıllardan �se en alt yıl dersler�nden başlayarak derslere kayıt olurlar.

(7) B�r üst yıldan ders alab�len öğrenc�, o yıldak� dersler�n tamamına kayıt olmadan daha üst yıllardan ders
alamaz.

(8) B�r ders�n alınab�lmes� �ç�n ders�n �lg�l� yılda, Fakültede ya da Ün�vers�ten�n d�ğer b�r�mler�nde açılmış
olması gerek�r.

(9) Öğrenc�ler, tekrarlamak zorunda oldukları dersler har�ç, akadem�k takv�mde bel�rlenen ders ekle/çıkar
dönem�nde, danışmanların onayı �le kaydoldukları dersten kayıtlarını s�ld�reb�l�r ve/veya yen� derse kayıt olab�l�rler.

(10) GNO’sunu yükseltmek �steyen öğrenc�ler, alt yıllardan �sted�kler� dersler� tekrar alab�l�rler. GNO
hesabında tekrarlanan dersler �ç�n öğrenc�n�n aldığı en son not geçerl�d�r.

(11) Başarısız olunan seçmel� ders�n yer�ne aynı seçmel� ders grubundan eş�t kred�l� başka b�r seçmel� ders
alınab�l�r. Başka b�r seçmel� ders alınması durumunda alınan bu derse devam zorunludur.

(12) Ç�ft anadal ve yan dal programı öğrenc�ler�n�n kayıt olab�lecekler� ders kred� m�ktarı Ün�vers�ten�n ç�ft
anadal ve yan dal esaslarına göre bel�rlen�r.

(13) Ders kayıt ve ders ekle/çıkar dönem�nden sonra öğrenc�, derse kayıt olamaz veya ders� bırakamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarının Değerlend�r�lmes�ne İl�şk�n Esaslar

Sınavlar ve süreler�
MADDE 19- (1) Sınavlar, akadem�k takv�mde bel�rt�len tar�hlerde yapılır. Yıllık dersler �ç�n, b�r akadem�k yıl

boyunca, �k� ara sınav, b�r yılsonu sınavı ve bütünleme sınavı yapılır. Döneml�k dersler �ç�n, b�r ara sınav, b�r yarıyıl
sonu sınavı ve bütünleme sınavı yapılır.

(2) Bütünleme sınavına g�reb�lmek �ç�n sınavların yapılacağı eğ�t�m-öğret�m yılında �lg�l� derslere kayıt
yaptırmış olmak ve bu dersler�n yıl sonu/yarıyıl sonu sınavına g�reb�lme şartlarını yer�ne get�rm�ş olmak zorunludur.
Bütünleme sınavına, yıl sonu/yarıyıl sonu sınavına katılmayan, katılıp da başarısız olan veya GNO'larını yükseltmek
�steyen öğrenc�ler g�reb�l�r. Bütünleme sınavına g�ren öğrenc�ler�n başarı notunun hesaplanmasında yıl sonu/yarıyıl
sonu sınavlarındak� değerlend�rme esasları uygulanır. Bütünleme notları, yıl sonu/yarıyıl sonu sınav notlarından
bağımsız olarak yen�den hesaplanır. Bütünleme sınavında alınan not yıl sonu/yarıyıl sonu sınav notu yer�ne geçer.

(3) Mazeret sınavı; haklı ve geçerl� b�r nedenden dolayı ara sınavlara ve bütünleme sınavlarına katılamayan
öğrenc�ler �ç�n açılan sınavdır. Yarıyıl sonu sınavları �ç�n mazeret sınavı hakkı ver�lmez. Mazeret� Fakülte Yönet�m
Kurulunca kabul ed�len öğrenc�n�n sınav tar�hler� de Fakülte Yönet�m Kurulunca bel�rlen�r. Öğrenc�, mazeretl� kabul
ed�ld�ğ� süre �ç�nde sınavlara g�remez, g�rd�ğ� sınav var �se geçers�z sayılır. Mazeret sınavına g�rmeyen öğrenc�ye yen�
b�r mazeret sınav hakkı ver�lmez.



(4) Tek ders sınavı; devam şartını sağladığı tek b�r dersten FF alarak başarısız olduğu �ç�n mezun olamayan
öğrenc�lere yapılan sınavdır. Öğrenc�ler�n, bu sınava g�reb�lmeler� �ç�n Fakülte Kurulu tarafından bel�rlenen zorunlu
stajlar �le �lg�l� tek ders har�c�ndek� tüm dersler�n� başarı �le tamamlamaları ve Dekanlığa d�lekçe �le başvurmaları
gerek�r. Tek ders sınavı, döneml�k derslerde �lg�l� dönem�n sonunda, yıllık derslerde yıl sonunda notların
kes�nleşmes�nden sonra yapılır. Tek ders sınavında alınan puan, Senato tarafından bel�rlenen esaslara göre harfl� nota
çevr�l�r. Tek ders sınavında başarısızlık hal�nde ders, tekrar alınır.

(5) Mezun�yet GNO baraj sınavı; GNO’ları 2,00’ın altında olduğu �ç�n mezun olamayan öğrenc�lere, CC, DC
veya DD notu aldıkları en çok üç dersten ver�len b�rer sınav hakkıdır. Bu sınavlar, tak�p eden yıl başlangıcındak� ders
kayıt haftasından önce yapılır. Mezun�yet GNO baraj sınavları sonucunda, mezun�yet şartlarını sağlayamayan
öğrenc�lere yen� sınav hakkı ver�lmez ve öğrenc�ler mezun�yet şartlarını sağlayıncaya kadar ders kaydı yaparak
öğren�mler�ne devam ederler.

(6) Muaf�yet sınavı; Ün�vers�teye yen� kayıt yaptıran öğrenc�ye, ortak zorunlu yabancı d�l ders�nden öğret�m
yılı başında açılan sınavdır. Muaf�yet sınavına �l�şk�n esaslar Senato tarafından bel�rlen�r.

(7) Azam� süre sonu ek sınavları; azam� süreler sonunda mezun olab�lmek �ç�n son sınıf öğrenc�ler�ne 2547
sayılı Kanunun 44 üncü maddes� hükümler�ne göre ver�len ek sınav hakkıdır. Ek sınavlar, Senato tarafından bel�rlenen
esaslara göre yapılır.

(8) Öğret�m elemanı, b�r ders �ç�ndek� kısa sürel� sınav, projeler, ödevler, laboratuvar, uygulama ve benzer�
çalışmaların sınav notunun hesaplanmasına olan etk�s�n�, yılın/yarıyılın başladığı �lk hafta �çer�s�nde Fakülte Yönet�m
Kurulunun onayı �le �lan eder.

(9) Sınavlar, Senato tarafından bel�rlenen esaslara göre yürütülür.
Sınav programları
MADDE 20- (1) Sınav programları, kısa sürel� sınav ve mazeret sınavları har�ç, sınavlardan en az on beş gün

önce Dekanlık tarafından �lan ed�l�r. Sınav tar�h�, saat� ve/veya yerler� zorunluluk haller�nde ancak Dekanlık tarafından
değ�şt�r�leb�l�r, yapılan değ�ş�kl�k derhal �lan ed�l�r.

(2) M�llî ve d�nî bayramlar dışındak� cumartes� ve pazar günler�nde de sınav yapılab�l�r.
Sınav sonuçlarının �lanı
MADDE 21- (1) Puanlamaya yönel�k her türlü sınav ve etk�nl�ğ�n ölçüm sonuçları, sınav ve etk�nl�ğ�n

yapılma tar�h�nden �t�baren en geç on beş gün �çer�s�nde Dekanlık tarafından �lan ed�l�r. Yıl/yarıyıl �ç�nde
değerlend�rmeye katılan her türlü etk�nl�ğ�n sonucu, yıl/yarıyıl sonu sınavlarının başlama tar�h�nden önce �lan ed�l�r.

Sınav materyaller�n�n saklanması
MADDE 22- (1) İlg�l� öğret�m elemanı yürüttüğü derse a�t devam ve başarı notlarının l�stes�n�, basılı ve/veya

elektron�k sınav evrakını ve değerlend�rmeye esas olan her türlü materyal�n aslı veya fotoğrafını, yıl/yarıyıl sonunda
Dekanlığa tesl�m eder.

(2) Sınav materyaller� Dekanlık tarafından en az �k� yıl muhafaza ed�l�r.
Sınav sonucuna �t�raz
MADDE 23- (1) Öğrenc�ler, sınav ve puanlamaya yönel�k her türlü etk�nl�ğ�n değerlend�rme sonuçlarına

�t�razlarını, sonucun öğrenc� b�lg� s�stem�nde �lanından �t�baren beş �ş günü �ç�nde d�lekçeyle Dekanlığa yaparlar. İt�raz
konusu değerlend�rme materyaller�, �lg�l� sınava �l�şk�n �t�raz süres�n�n b�t�m�nden �t�baren üç �ş günü �ç�nde ders�n
öğret�m elemanı tarafından �ncelenerek sonuç yazılı ve gerekçel� olarak Dekanlığa sunulur. Değerlend�rme sonucunda
hata olmadığı tesp�t ed�l�rse, Dekanlık sonucu öğrenc�ye b�ld�r�r. Değerlend�rme sonucunda değ�ş�kl�k olması
durumunda �se bu hata Fakülte Yönet�m Kurulu kararı �le düzelt�l�r ve sonuç öğrenc� �şler� b�r�m�ne b�ld�r�l�r.

(2) Öğrenc�, yaptığı �t�raz sonucunun kend�s�ne tebl�ğ� veya düzelt�len notun öğrenc� b�lg� s�stem� üzer�nden
�lanından �t�baren üç �ş günü �ç�nde yen�den �t�raz edeb�l�r. Gerekl� hallerde Dekan, �lg�l� bölümdek� öğret�m
elemanlarından oluşan üç k�ş�l�k kom�syon kurar ve kom�syon �t�razı yen�den �nceler. Kom�syon, kararını yazılı ve
gerekçel� olarak Dekanlığa sunar. Kom�syon herhang� b�r hata tesp�t etmezse, Dekanlık sonucu öğrenc�ye b�ld�r�r.
Kom�syonun hata tesp�t etmes� durumunda �se bu hata Fakülte Yönet�m Kurulu kararı �le düzelt�l�r ve sonuç öğrenc�
�şler� b�r�m�ne b�ld�r�l�r. Kom�syon kurulmasına gerek görülmemes� hal�nde, �t�raz redded�lm�ş olur.

(3) Süres� �ç�nde yapılmayan �t�razlar değerlend�rmeye alınmaz.
Sınav düzen� ve kopya
MADDE 24- (1) 18/8/2012 tar�hl� ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumları

Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler� kapsamında sınavlarla �lg�l� suç sayılan eylemlerden b�r�n� gerçekleşt�rd�ğ�
yapılan d�s�pl�n soruşturması �le bel�rlenen öğrenc� �lg�l� sınavdan sıfır almış sayılır.

Ham başarı notu
MADDE 25- (1) Ham başarı notu, yıl/yarıyıl �ç� değerlend�rme notunun %40’ı, yıl sonu/yarıyıl

sonu/bütünleme değerlend�rme notunun %60’ı d�kkate alınarak hesaplanır. Yıllık derslerde her b�r ara sınavın yıl �ç�
değerlend�rme notuna etk�s� eş�tt�r. Bu esaslara göre hesaplanan ham başarı notu, Fakülte Yönet�m Kurulu tarafından
40 �la 60 arasında bel�rlenen puanın altında kalan öğrenc�ler, �lg�l� dersten başarısız sayılır.

(2) Herhang� b�r ders�n yıl sonu/yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından 100 puan üzer�nden Fakülte Yönet�m
Kurulu tarafından 40 �la 60 arasında bel�rlenen puanı alamayan öğrenc�ler ham başarı notuna bakılmaksızın başarısız
sayılır.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 26- (1) Öğrenc�ler�n başarı durumlarının değerlend�r�lmes�, bu Yönetmel�kte yer alan ham başarı

notunun hesaplanmasına �l�şk�n hükümler doğrultusunda Senato tarafından bel�rlenen esaslara göre gerçekleşt�r�l�r.
(2) Harfle �lan ed�len başarı notları aşağıdak� şek�lde tanımlanır:
Sözel                          Harf Notu               Ağırlık Katsayısı
Pek�y�                            AA                              4,00
İy�-Pek�y�                       BA                               3,50



İy�                                  BB                               3,00
Orta-İy�                          CB                               2,50
Orta                               CC                               2,00
Şartlı Geçer                    DC                               1,50
Şartlı Geçer                    DD                              1,00
Başarısız                        FF                                0,00
Devamsız                       DZ                               0,00
Muaf                              M                                   -
(3) İk�nc� fıkrada yer alan notlardan;
a) AA, BA, BB, CB veya CC notlarından b�r�n� alan öğrenc� o ders� başarmış sayılır.
b) DC ve DD notunu alan öğrenc�n�n bu ders�/dersler�, mezun�yet GNO’su 2,00 ve üzer�nde �se başarılı;

2,00’ın altında �se başarısız sayılır.
c) FF notu başarısız öğrenc�ye ver�l�r. FF notu alan öğrenc� bu ders� ver�ld�ğ� �lk yılda/yarıyılda tekrar alır.
ç) M notu, muaf olunan dersler �ç�n kullanılır ve GNO hesaplanmasında değerlend�rmeye katılmaz.
d) DZ notu, GNO hesabında FF notu �şlem� görür. DZ �le değerlend�r�len ders ver�ld�ğ� �lk yılda/yarıyılda

tekrar alınır.
(4) Başarı notları �lan ed�ld�kten sonra, �t�raz veya başka b�r nedenle yapılan değ�ş�kl�kler, o ders�n daha önce

yapılmış olan �stat�st�ksel dağılımına yansıtılmaz.
(5) Fakülte Yönet�m Kurulunca gerekl� görülürse, gerekçes� �le b�rl�kte b�r ders�n başarı durumunun yen�den

değerlend�r�lmes�ne veya sınavın yen�den yapılmasına karar ver�leb�l�r.
Genel ağırlıklı not ortalaması
MADDE 27- (1) Genel ağırlıklı not ortalaması (GNO), yıl sonunda öğrenc�n�n öğren�m�ne başladığı andan

�t�baren, tamamlamış olduğu yıl da dâh�l olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her ders�n kred�s�n�n, 26 ncı
maddede bel�rt�len başarı notunun ağırlık katsayısı �le çarpılarak toplanmasından elde ed�len sayının, toplam kred�ye
bölünmes�yle hesaplanır. Bölme sonucu elde ed�len sayı, v�rgülden sonra �k� hane olacak şek�lde yuvarlatılır.

Başarı sıralaması
MADDE 28- (1) Öğrenc�lerle �lg�l� yapılacak olan başarı sıralamaları yıl sonu �t�barıyla hesaplanan GNO’ya

göre bel�rlen�r.
Onur ve yüksek onur öğrenc�s�
MADDE 29- (1) Bulundukları yıl sonu �t�barıyla bütün dersler�n� almış ve başarmış olan öğrenc�lerden,

GNO’su 3,00-3,49 arasında olanlar onur öğrenc�s�; 3,50-4,00 arasında olanlar yüksek onur öğrenc�s� sayılır. Bu
öğrenc�ler�n l�stes� yıl sonunda �lg�l� b�r�m tarafından �lan ed�l�r.

(2) D�s�pl�n cezası almış olan öğrenc�ler onur veya yüksek onur öğrenc�s� olamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Değ�ş�m Programları ve Geç�şler

Ulusal ve uluslararası öğrenc� değ�ş�m�
MADDE 30- (1) Ün�vers�te �le yurt �ç� veya yurt dışındak� d�ğer ün�vers�teler arasında yapılan anlaşmalar

uyarınca ün�vers�telerarası öğrenc� değ�ş�m programları uygulanab�l�r. Bu programlar çerçeves�nde öğrenc�ler
anlaşmalı ün�vers�telere gönder�leb�l�r. Değ�ş�m programları, Yükseköğret�m Kurulunca bel�rlenen esaslar dâh�l�nde
�k�l� anlaşmalar ve Senato tarafından bel�rlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

Yatay geç�şler ve ç�ft anadal/yan dal programı
MADDE 31- (1) Fakülteye yapılacak yatay geç�şler, 24/4/2010 tar�hl� ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğret�m Kurumlarında Önl�sans ve L�sans Düzey�ndek� Programlar Arasında Geç�ş, Ç�ft Anadal,
Yan Dal �le Kurumlar Arası Kred� Transfer� Yapılması Esaslarına İl�şk�n Yönetmel�k hükümler�ne göre Senato
tarafından bel�rlenen esaslar çerçeves�nde yapılır.

D�key geç�ş
MADDE 32- (1) Fakülteye yapılacak d�key geç�şler, 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 göre yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Kayıt S�lme ve S�ld�rme, Mazeretler, Kayıt Dondurma, İz�nler, Tebl�gat ve Duyuru

Kayıt s�lme ve s�ld�rme
MADDE 33- (1) İlg�l� mevzuat hükümler�ne göre yükseköğret�m kurumundan çıkarma cezası almış olanların

kaydı s�l�n�r.
(2) Öğrenc�ler kend� �steğ�yle kaydını s�ld�reb�l�r. Bu şek�lde ayrılan öğrenc�n�n ger� dönüş �steğ� kabul

ed�lmez.
(3) Azam� süreler �ç�nde katkı payı veya öğren�m ücret�n�n ödenmemes� �le kayıt yen�lenmemes� neden�yle

öğrenc�ler�n �l�ş�kler� kes�lmez. Ancak Senato kararı ve Yükseköğret�m Kurulunun onayı �le dört yıl üst üste katkı payı
veya öğren�m ücret�n�n ödenmemes� �le kayıt yen�lenmemes� neden�yle öğrenc�ler�n �l�ş�kler� kes�leb�l�r.

(4) Kaydı s�l�nen öğrenc�ye kayıt esnasında verd�ğ� l�se/l�se deng� d�ploması, arkasına şerh düşülerek ger�
ver�l�r.

Mazeretler
MADDE 34- (1) Öğrenc�n�n, mazeret�n�n b�t�m�nden �t�baren en geç üç �ş günü �ç�nde Fakülteye yazılı olarak

başvurması gerek�r. Bu süre �çer�s�nde başvuru yapmayanların mazeretler� kabul ed�lmez. Aşağıda bel�rt�len
mazeretler� belgelend�ren öğrenc�n�n durumu Fakülte Yönet�m Kurulunca karara bağlanır:

a) Öğrenc�n�n sağlık kuruluşlarından aldığı raporla belgelenm�ş olan sağlıkla �lg�l� mazeretler�.



b) 2547 sayılı Kanunun 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�n�n (2) numaralı alt bend� uyarınca
öğret�m�n aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğren�me Yükseköğret�m Kurulu kararı �le ara ver�lmes�.

c) Mahall�n en büyük mülk� am�r�nce ver�lecek b�r belge �le belgelenm�ş olması şartıyla tab�� afetler ve d�ğer
nedenlerle öğrenc�n�n öğren�me ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Öğrenc�n�n ekonom�k nedenlerle öğren�me devam edemeyeceğ�n� belgelend�rmes�.
d) Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler� kapsamında yükseköğret�m

kurumundan uzaklaştırma veya çıkarma cezasını gerekt�rmeyen mahkum�yet hal�.
e) Öğrenc�n�n hang� sıfatta bulunursa bulunsun, tec�l hakkını kaybetmes� veya tec�l�n�n kaldırılması suret�yle

askere alınması.
f) Öğrenc�n�n tutukluluk hâl�.
g) Fakülte Yönet�m Kurulunun mazeret olarak kabul edeceğ� d�ğer hâller.
(2) Kayıt dondurma dışında, Fakülte Yönet�m Kurulunca kabul ed�len mazeretl� süreler devamsızlıktan sayılır.
Kayıt dondurma
MADDE 35- (1) Kayıt dondurma öğrenc�n�n başvurusu üzer�ne Fakülte Yönet�m Kurulu kararı �le yapılır.
(2) Kayıt dondurmak �ç�n 34 üncü maddede yer alan mazeretler�n bulunması gerek�r.
(3) Başvurular, �lg�l� akadem�k yılın �lk on �ş günü �çer�s�nde yapılır. Sağlık neden� �le yapılacak kayıt

dondurma �stekler� bu süren�n dışındadır.
(4) Haklı ve geçerl� nedenler �le eğ�t�m-öğret�m süres�nce en çok b�r yıl süre �le kayıt dondurulab�l�r. Ancak,

askerl�k, tutukluluk ve mahkûm�yet durumlarında kayıt dondurma bu haller�n süres� kadardır.
(5) Sağlık neden�yle yapılan kayıt dondurma �şlem� azam� �k� yıldır. Bu sürey� aşan durumlarda yen�den sağlık

kurulu raporu alınması gerek�r.
(6) Kayıt dondurma başvurusu �ç�n sunulacak belgeler�n son üç ay �çer�s�nde alınmış olması gerek�r.
(7) Öğrenc�, kayıt dondurduğu yılda öğren�m�ne devam edemez ve sınavlara g�remez. Kayıt donduran

öğrenc�n�n azam� öğren�m süres� kayıt dondurma süres� kadar uzatılır.
İz�n
MADDE 36- (1) Aşağıda bel�rt�len durumlarda öğrenc�ye �z�n ver�leb�l�r:
a) Eğ�t�m-öğret�m�ne veya meslek� gel�ş�m�ne katkıda bulunacak Ün�vers�te dışı burs, staj, araştırma g�b�

�mkânların doğması hâl�nde, Dekanlığa d�lekçeyle başvuran öğrenc�ye, Fakülte Yönet�m Kurulunun kararı ve
Ün�vers�te Yönet�m Kurulunun onayı �le en çok b�r yıl �z�n ver�leb�l�r. Öğrenc�n�n �z�nl� olduğu süre normal öğren�m
süres�nden sayılmaz.

b) 21/5/1986 tar�hl� ve 3289 sayılı Gençl�k ve Spor H�zmetler� Kanununun 29 uncu maddes� gereğ�nce;
uluslararası sev�yede yurt �ç� ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak öğrenc�ler,
organ�zasyonun devamı süres�nce �z�nl� ve mazeretl� sayılırlar. Öğrenc�ler�n bu süreler� devamsızlık süres�n�n
hesabında d�kkate alınmaz.

c) Ün�vers�te adına sosyal, kültürel, sport�f ve benzer� faal�yetlere Fakülte Yönet�m Kurulu kararı ve Rektörlük
onayı �le katılacak olan öğrenc�ler, görevlend�r�lme süres� �çer�s�nde g�remed�kler� ders veya sınavlar �ç�n �z�nl� ve
mazeretl� sayılırlar.

Tebl�gat ve duyuru
MADDE 37- (1) Öğrenc�lere yapılacak olan tebl�gatlar, öğrenc�n�n kend�s�ne elden veya

Ün�vers�teye/Fakülteye b�ld�rd�ğ� adrese �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre posta yoluyla veya d�ğer elektron�k yollarla
yapılır.

(2) Ün�vers�teye/Fakülteye b�ld�rd�kler� adres� değ�şt�rd�kler� halde, bunu Ün�vers�teye/Fakülteye b�ld�rmem�ş
veya yanlış ya da eks�k b�ld�rm�ş olan öğrenc�ler�n mevcut adresler�ne tebl�gatın gönder�lmes� hâl�nde tebl�gat
kend�ler�ne yapılmış sayılır.

(3) Öğrenc�ler� �lg�lend�ren duyurular, Fakülten�n �lan panolarında ve/veya Fakülten�n/Ün�vers�ten�n �nternet
s�teler�nde �lan ed�l�r. Bu duyurular öğrenc�lere tebl�ğ hükmünded�r.

(4) Sınavlarla �lg�l� her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının duyurulması, tebl�ğ hükmünde olmak
üzere öğrenc�ler�n k�ş�sel b�lg� ve ş�freler� �le g�reb�ld�kler� güvenl� elektron�k ortamlarda yapılab�l�r.

YEDİNCİ BÖLÜM
Mezun�yet, D�ploma ve D�ploma Ek�

Mezun�yet tar�h�
MADDE 38- (1) Öğrenc�n�n mezun�yet tar�h�, başarılı olduğu son sınavın yapıldığı tar�ht�r. Ancak, bu tar�he

kadar staj, b�t�rme ödev�, b�t�rme projes�, b�t�rme tez�, d�ploma çalışması ve benzer� sebeplerle mezun olamayan
öğrenc�ler, tamamladıkları bu çalışmalarının kabul ed�ld�ğ� tar�hte mezun olurlar.

D�ploma ve d�ploma ek� ver�lme koşulları
MADDE 39- (1) Fakültede almak zorunda oldukları bütün dersler�, uygulamaları, staj ve benzer� çalışmaları

başarıyla tamamlayan ve GNO’su en az 2,00 olan öğrenc�lere Senato tarafından bel�rlenen esaslara göre l�sans
d�ploması ver�l�r.

(2) Fakülte l�sans programının en az �lk �k� yılının bütün dersler�nden ve bu yıllara �l�şk�n stajlarından başarılı
olan öğrenc�ye, �steğ� hâl�nde ön l�sans d�ploması ver�l�r. Ön l�sans d�ploması almak �ç�n yapılacak başvuru herhang�
b�r süre �le sınırlı değ�ld�r. Ön l�sans d�ploması alanların Ün�vers�teyle �l�ş�ğ� kes�l�r.

(3) D�ploma ek�, akadem�k ve meslek� yeterl�l�kler�n uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan ve
d�plomalara ek olarak ver�len b�r belged�r. D�ploma ek�, d�ploma yer�ne kullanılamaz.

(4) D�ploma almaya hak kazanan öğrenc�ye, Fakülte tarafından hazırlanıp Öğrenc� İşler� Da�res� Başkanlığınca
onaylanan d�ploma ek� ver�l�r. Bu belgede, öğrenc�n�n öğren�m süres�nce almış olduğu bütün dersler�n adları ve
kred�ler� �le standart d�ploma ek� b�lg�ler� yer alır.

(5) D�ploma ve d�ploma ek� öğrenc�n�n şahsına veya noter vekâletnames� �le tay�n ed�len vek�l�ne ver�l�r.



SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Kal�te süreçler�
MADDE 40- (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.

Engell� öğrenc�ler
MADDE 41- (1) Ün�vers�te Yönet�m Kurulu ve Fakülte Yönet�m Kurulu, engell�l�k durumu ve dereces� sağlık

raporu �le belgelenm�ş olan engell� öğrenc�ler �ç�n gerekl� düzenlemeler� yapma ve uygulama konusunda yetk�l� ve
sorumludur.

Dışarıdan ders �zleme
MADDE 42- (1) Bel�rl� konularda b�lg�ler�n� arttırmak amacıyla Fakülteden ders almak �steyen ve �steğ�

Fakülte Yönet�m Kurulunca uygun görülenler, Ün�vers�te Yönet�m Kurulunun bel�rleyeceğ� �lkeler çerçeves�nde
açılan dersler� �zleyeb�l�rler. Bu k�ş�ler kayıt yaptırdıkları dersler �ç�n bel�rlenen bütün kurallara uymak zorundadırlar.
Bu statüdek�lere d�ploma ver�lmez ancak �stend�ğ�nde devam ve başarı durumlarını bel�rten b�r belge ver�l�r.

Öğrenc� tems�lc�ler�
MADDE 43- (1) Fakülte öğrenc� tems�lc�ler�, öğrenc�ler �le �lg�l� konuların görüşülmes� sırasında Fakülte

Kurulu ve Fakülte Yönet�m Kurulu toplantılarına Dekanın davet� üzer�ne katılab�l�rler.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 44- (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hâllerde; 24/9/2019 tar�hl� ve 30898 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Erz�ncan B�nal� Yıldırım Ün�vers�tes� Ön L�sans, L�sans Eğ�t�m-Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ�,
Yükseköğret�m Kurulu, Senato, Ün�vers�te Yönet�m Kurulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönet�m Kurulu kararları ve
�lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.

Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2021-2022 eğ�t�m-öğret�m yılından önce kayıt yaptırmış olan öğrenc�lerden,

GNO’su 0-2,99 olanlar 42; 3,00-4,00 olanlar 45 kred�ye kadar alt yıldak�/yarıyıllardak�, ders kaydı yaptırdığı
yıldak�/yarıyıldak� ve tak�p eden yıldak�/yarıyıldak� derslere kayıt olab�l�rler.

(2) 2022-2023 eğ�t�m-öğret�m yılından önce kayıt yaptırmış olan öğrenc�ler, kayıt oldukları dönemk� mevzuata
tab� olurlar.

(3) Yatay geç�ş, d�key geç�ş ve öğrenc� affı kapsamında Fakülteye kayıt yaptıran öğrenc�ler, kayıt yaptırdığı
sınıfın öğrenc�ler�n�n tab� olduğu mevzuata tab� olurlar.

Yürürlük
MADDE 45- (1) Bu Yönetmel�k 2022-2023 eğ�t�m-öğret�m yılı başından geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde

yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 46- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Erz�ncan B�nal� Yıldırım Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


