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T.C. 

Yaşar Üniversitesi 

Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği 

Uygulama Esasları 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu uygulama esasının amacı, Yaşar Üniversitesi ön lisans ve lisans 

öğrencilerinin kayıtları, eğitim-öğretim esasları, sınavları ve mezuniyet koşullarına ilişkin 

usul ve esasları düzenlemektir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Öğrenci Kabulü ve Kayıt İşlemleri 

 

Öğrenci Kabulü ve Kayıt İşlemleri 

MADDE 2- (1) Üniversite lisans ve ön lisans programlarına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan seçme ve yerleştirme işlemlerine, özel yetenek sınav 

sonuçlarına, yatay geçiş başvuru değerlendirme sonuçlarına ve uluslararası öğrenci kabul 

şartlarına göre öğrenci kabul edilir.  

(2) Üniversitede bir programa kesin kayıt hakkı kazanan veya kabul edilenlerin ilk kayıt 

işlemleri, Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin hükümleri uyarınca 

Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır. 

 

Öğrenim bedeli 

MADDE 3- (1) Olağan eğitim süresi (lisans için 8 dönem, ön lisans için 4 dönem) içinde ve 

fakat kayıtlandığı dönemde mezuniyet durumunda olacak öğrenciler, 20 kredinin altında (20 

hariç) ders aldıklarında, Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurur, bölüm başkanlığının da onayı 

ile öğrencinin kredi başına ücret ödemesi için, ÖBS sistemine onay verilir. 

(2) Eğitimlerini olağan eğitim süresi içinde tamamlayamayan öğrenciler, kayıtlandıkları 

dönemde 20 kredinin altında ders aldıklarında başvuruları aranmaksızın kredi başına ücret 

öderler. Yirmi ve daha fazla kredi alındığı takdirde ise dönem ücretinin tamamı ödenir. 

(3) Olağan eğitim süresini aşan ve mezuniyeti için sadece staj dersi kalan öğrenciler bu ders 

için 1 kredilik ders ücretini öderler. 

 

Ders programlarının hazırlanması 

MADDE 4- (1) Ders programlarının 3 veya 5 saatlik (özellikli olmayan) dersler için 

2+1(veya 1+2) veya 2+1+2 (veya 1+2+2)  şeklinde teorik derslerin üst üste iki gün 

olmaksızın planlanmasına; Pazartesi-Çarşamba, Salı-Perşembe, Çarşamba-Cuma şeklinde 

mümkün olduğunca eşit gün dağılımı ile atanır (Her güne ortalama eşit ders saati gelecek 

şekilde). 

(2) Ders programlarının 4 saatlik (özellikli olmayan) dersler için 2+2  şeklinde teorik 

derslerin üst üste iki gün olmaksızın planlanır (Pazartesi-Çarşamba, Salı-Perşembe, 

Çarşamba-Cuma şeklinde mümkün olduğunca eşit gün dağılımı ile atanmasına, her güne 

ortalama eşit ders saati gelecek şekilde). 
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(3)  Özelliği olan derslerin de (stüdyo, laboratuvar, atölye, saha çalışması vb., gerekçesi 

belirtilmek koşuluyla) blok halinde yapılmasına izin verilir. 

(4)  Dersleri yarı zamanlı öğretim elemanlarının vermesi durumunda bu kuralın istisnai olarak 

teorik derslerde blok halinde planlanır. 

(5)  1. ve 3. sınıf dersleri ile 2. ve 4. sınıf derslerinin aynı saatlerde planlanarak alttan ve 

üstten alınacak ders çakışmalarının azami sınıra indirilmesinin sağlanır. 

(6)  Servis derslerinin,  ilgili akademik birim ile mutabık kalarak, öncelikli olarak ders 

programlarının yapılır. 

(7)  Seçimlik derslerin öğrenciler tarafından belirlenmesinde bölüm içinden olmayan dersler 

bakımından bölüm başkanlığı ayrıca ilgili dersin ait olduğu bölüm başkanlığı tarafından her 

dönem belirleme yapılır ve ilan edilir. Ders programlarının hazırlanması esnasında bu dersler 

belirlenir. 

 

Dönem ders kayıtları ve ders kayıtlarına ilişkin genel ilkeler  

MADDE 5- (1) Her öğrenci, kendine ait varsa tüm mali yükümlülüklerini yerine getirip 

kaydını yeniledikten sonra, ÖBS sisteminden, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme 

süresi içinde derslerini seçip belirlemekle yükümlüdür. Ders kayıtları bakımından getirilen 

yükümlülük tam burslu öğrenciler de dâhil tüm öğrenciler için aynen geçerlidir.  

(2)  İlgili bölüm, ders programında o döneme ait açılan tüm zorunlu ve mümkünse seçmeli 

dersleri, ayrı saatlerde ve çakışmayacak şekilde göstermek ve sisteme yüklemek zorundadır. 

(3)  Öğrenci müfredatındaki şartları karşılamak kaydıyla; bulunduğu dönemdeki tüm zorunlu 

ve seçmeli dersleri almakla yükümlüdür; aksi halde kayıt işlemi tamamlanamaz. Öğrencinin 

ders programı elverdiği ölçüde şube seçmesi mümkündür. (2016-2017 Akademik Yılına 

mahsus olmak üzere öğrencinin zorunlu ders çıkarmasına imkân tanınır.)  

(4)  Öğrencinin alacağı hiçbir dersin (zorunlu ve seçmeli) saati kısmen dahi çakışamaz. 

(5)  Öğrencinin müfredatında bulunmayan bir dersi seçmesi durumunda, bu dersin kredisi 

mezuniyete esas krediden sayılmaz; ancak her halükarda mezun olmak için bu veya yerine 

sayılan dersten başarılı olmak gerekir. Başarısız olunan dersin yerine alınacak ders mutlaka 

takip eden dönemlerde alınmış olunmalıdır. 

(6)  Yapılan stajın dosyasının teslim süresi akademik takvimde belirtilen güz-bahar dönemleri 

ders kayıt süresini aşamaz. Staj dersi, yapılan stajdan sonra takip eden ilk dönemde ders 

kayıtları sırasında eklenmek zorundadır. Aksi takdirde yapılan staj kayıtlara eklenmez ve 

geçersiz sayılır. 

 

Başarısız olunan derslere ilişkin özel hükümler 

MADDE 6- (1) Yukarıdaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrencinin müfredatında 

bulunan ve önceden başarısız olduğu zorunlu dersler, kayıt ekranında otomatik olarak 

görüntülenir ve ne öğrenci ne de danışmanı tarafından çıkarılabilir. (Bu hüküm, 2016-2017 

Akademik yılında uygulanmayacaktır.) 

(2) Öğrencinin başarısız olup da almakla yükümlü olduğu ders; başarısız bir diğer ders veya 

dersleri ile çakışırsa böyle bir durumda en küçük kodlu dersten başlanarak ve çakışmayacak 

şekilde dersler alınması esastır. 

 

Ders ekleme-bırakma 

MADDE 7- (1) Öğrenci ilan edilen akademik takvimdeki süre içinde kaydını yaptırmak 

zorundadır.  

(2) Ders kayıtları süresinde ücretini ödeyemeyen öğrenci, ders ekleme-bırakma süresinde 

ücretini ödeyip ders seçme işlemini tamamlayabilir.  

(3) Ders ekleme-bırak süresi son günü saat 17.00 itibariyle ders kayıt ekranları işleme 

kapanır ve ders kaydı kesinleşir. Ders ekleme-çıkarma haftasında zorunlu dersler çıkartılamaz 

ancak gerekli durumda danışman onayı ile bu işlemler yapılabilir. 
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(4) Kayıtların kesinleştirilmesi için danışman onayı gerekmez. 

(5) Ders kayıt ve ders ekleme-bırakma süresince aktif öğrenci kaydı devam ettiği için ders 

programlarında hiçbir değişiklik yapılamaz.  

(6) Ders ekleme-bırakma bitim tarihinden sonra ders kayıt işlemi yapılmaz. 

(7) Eğitim ücretinin kısmen veya tamamen süresi içinde veya dışında yatırılmış olması, 

süresinden sonra derse kayıtlanmak için bir gerekçe teşkil etmez. Yatırılmış tutar iade 

edilmez, bir sonraki döneme mahsup edilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 

Değişim programları 

MADDE 8- (1) Değişim veya Erasmus Programlarına kabul edilen öğrencilerin alacağı 

dersler yönetim kurullarınca önceden ve öğrenim sözleşmesi dikkate alınarak karara bağlanır. 

Bu kararda öğrencinin alacağı derslerin müfredatındaki hangi derslerin eşdeğeri olduğu da 

ayrıca belirtilir.  Bu programlara giden öğrenciler dönem ücretlerini ders kayıtları sırasında 

ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde, verilen izin geçersiz sayılır ve aldığı derslerin intibakı 

yapılmaz.  

(2)  Başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersler, dersin kodu, adı ve kredisi korunarak 

not döküm belgesine işlenir. İntibakı yapılacak ders müfredatta eşdeğeri ilgili akademik 

birimce bulunarak karara bağlanır. Bu eşleşme, müfredatının gereklerini yerine getirildiğini 

tespit etmek; mezuniyet kontrolünü ve diploma ekinin bu hesaplamalara göre hazırlanmasını 

sağlamak içindir. Ders eşleşmesi not döküm belgesinde görüntülenmez. 

(3) YÖK zorunlu dersleri hariç olmak üzere, bir ön lisans veya lisans programını bitirip 

aynı veya bir başka ön lisans veya lisans programına başvuran öğrencilerin daha önce 

bitirdiği programda almış olduğu derslerin intibakı yapılmaz. YÖK zorunlu derslerinin 

intibakında “T” notu kullanılır. 

(4) Ön lisans ve lisans eğitiminde verilen yabancı dil derslerinde seviye tespit sınavı 

yapılarak üst kurda dil dersleri alınabilir. Alınmayan seviyedeki derslerin yerine 

bölümün onayı ile başka dersler alınır.  

 

Eğitim öğretim süresi 

MADDE 9-  (1)   2014-2015 Güz Döneminden itibaren eğitim süreleri, bir yıl süreli yabancı 

dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak 

üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, öğrenim süresi iki yıl olan 

ön lisans programlarında azami dört yıl; öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında 

azami yedi yıldır. 

(2) Hazırlık eğitimi için 2014-2015 Güz Dönemi’nden itibaren uygulanmak üzere eğitim 

süresi azami iki yıldır. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların 

hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği 

kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından 

ilişiği kesilen öğrenciler, kendi yükseköğretim kurumlarında varsa öğretim dili Türkçe olan 

eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim 

kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme 

ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı 

yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt 

yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan 

programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler. 

(3) Hazırlık Sınıfı, ön lisans ve lisans eğitiminde 2014-2015 Güz Dönemi’nden önceki eğitim 

süreleri, azami eğitim süresinde dikkate alınmayacaktır. 
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(4) Hazırlık Sınıfı, Ön lisans ve lisans eğitiminde azami eğitim süresinin aşılması durumunda 

ilgili öğrenci için öncelikle 6569 S.K’la eklenen 2547 sayılı kanunun geçici 67 inci maddesi 

hükmü uygulanır. 

(5) Ön lisans ve lisans eğitiminde 2016-2017 Güz Döneminden itibaren dört dönem üst üste 

kayıt yenilemeyen öğrencinin ilişiği kesilir. 

(6) Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerin sadece sınav hakkı bulunur ve 

kendilerine bu durumu gösterir öğrenci belgesi verilir. 

 

Dönem izni 

MADDE 10- (1) Ders ekleme-bırakma süresinden sonra dönem izni için başvuran öğrencinin 

kayıt yenilemiş olması gerekir. Kayıt yenilememiş olan öğrencinin dönem izni talebi dikkate 

alınmaz. Ancak en geç ekle-bırak haftası sonuna kadar meydana gelen mazeretler bakımından 

ise dönem izin talebi kayıt yenileme şartı aranmaksızın değerlendirilir. 

(2)  Dönem izni başvuru ve kararları içinde bulunulan akademik yıl için verebilir. 

(3)Dönem izni alan öğrenci, “öğrenci belgesi” alabilir, öğrencilik haklarından yararlanabilir. 

Dönem izni almayan, kayıt yenilemeyen öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz, 

öğrenci belgesi alamaz. 

(4)  Kayıt dondurulan dönemde veya takip eden sürelerde kayıt sildiren öğrenciye ücret iadesi 

yapılmaz. 

(5)  Kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrenciye “öğrenci belgesi” verilmez. 

(6)  Bahar döneminde hazırlıktan bölüme geçen öğrenci için ilgili birim tarafından alınacak 

dönem izni kararı söz konusu ücret ve varsa diğer yükümlülüklerinin de öğrenci tarafından 

karşılanması halinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. 

 

Derslere devam, sınav ve değerlendirme 
MADDE 11- (1) Bütün derslere devam esas olup ders programı çakışan derslere aynı anda 

kayıtlanılamaz.  

(2) Not girişleri için bilgi sistemi dönem sonu sınavlarının ilk günü saat 09.00 itibariyle açılır, 

akademik takvimde belirtilen son not giriş tarihinde saat 17.00 itibariyle kapanır. 

(3) Mazeret sınavına başvuran öğrenci için; başvurusunun kabul edilmesi veya edilmemesi 

ile ilgili yönetim kurulu kararı alınır ve ilgili birime bildirilir. Mazeret sınavı ara sınav için 

verilmiş ise not girişini öğretim elemanı bilgi sistemi üzerinden girer. Not bildirimi akademik 

takvimde belirtilen son not gününden sonra bildirilmek durumunda kalınmış ise dönem sonu 

harf notunu Öğrenci İşleri Müdürlüğü bilgi sistemine aktarır. 

(4) Ara sınava not itirazı dersin öğretim üyesine öğrenci tarafından bildirilir ve öğretim üyesi 

tarafından sonuçlandırılır. 

(5)Yapılan değerlendirme sonuçları, akademik takvime göre açık olan not giriş sistemine 

öğretim elemanı tarafından girilir. Akademik takvimde öngörülen sürenin bitiminden sonra 

not giriş işlemleri ise yönetim kurulu kararı ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirilir ve not 

girişi bu birim tarafından yapılır. 

(6) Tüm notlar, son not giriş tarihinde saat 18.00 itibariyle bilgi sisteminden ilan edilir. 

 

Disiplin işlemleri 

MADDE 12- (1) Disiplin cezası olarak; uzaklaştırma cezası verildi ise, ceza, dönem arasında 

veya yaz okulu sürelerinde infaz edilmez/uygulanmaz; bu tarihlerde verilen ceza ise takip 

eden ilk dönemin ilk gününden itibaren uygulanır. 

(2) Uzaklaştırma cezasının uygulanacağı tarihlerde; bir dönemden az sürede olan 

uzaklaştırma cezasında, içinde bulunulan kayıtlı dönemin derslerini veren öğretim 

elemanlarına ceza ile ilgili yazılı bilgi, cezayı veren akademik birim tarafından verilir. Ayrıca 

öğrenci kartının geçici iptali için Bilgi İşlem Müdürlüğü, kampüs girişi için Destek Hizmetler 

Müdürlüğü, bilgi için Kütüphane ve Yurt Müdürlüğüne yazılı bilgi verilir. Dönemlik 
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uzaklaştırma cezalarında, ders alınamayacağı için, öğretim elemanları hariç yukarıda 

belirtilen idari müdürlüklere yazılı bilgi gönderilir. 

(2) Disiplin cezasına ilişkin karar tebliğ edilip öğrencinin varsa itirazlarını sonuçlandırmadan 

uygulanmaz. 

(3) Yürütülen disiplin soruşturması mezuniyete hak kazanmış olan öğrenciye, geçici 

mezuniyet belgesinin/diplomasının teslim edilmesine engel teşkil etmez. 

(4) Disiplin cezaları, dekanlık/yüksekokul müdürlükleri tarafından öğrenciye tebliğ edilir. 

  

Notlar 

MADDE 13-  (1) Harf notları, katsayıları ve yüzdelik karşılıkları aşağıdaki gibidir. 

 

Harf Notu Katsayısı   Yüzdelik Karşılıkları     

A   4.00     95-100    

A-   3.70     90-94  

B+   3.30     85-89  

B   3.00     80-84  

B-   2.70     75-79  

C+   2.30     70-74  

C   2.00     65-69  

C-   1.70     60-64 

D+   1.30     55-59 

D   1.00     50-54 

F     0.00     49-0 

 

(2) Diğer harfler ve anlamları aşağıdaki şekildedir. 

 

Harf Notu Anlamı 

S           Yeterli 

U           Yetersiz 

I           Eksik 

NA           Devamsız 

W           Çekilme 

T           Transfer 

P                       Başarılı Devam 

 

a) S notu not ortalamasına dâhil edilmeyen derslerde başarılı olan öğrencilere verilir. 

b) U notu not ortalamasına dâhil edilmeyen derslerde başarısız olan öğrencilere 

verilir. U” notu ortalamaya dâhil edilmese de bu notun verildiği ders tekrar edilmek 

zorundadır. 

c) I notu dönem sonu sınavı olmayan ve/veya uygulamalı derslerde harf notu 

verilebilmesi için gerekli çalışmaları zamanında tamamlayamamış öğrenciler için verilebilir. 

Notların son teslim tarihinden itibaren 10 iş günü içinde harf notuna dönüştürülmemiş (I) 

notu otomatik olarak F ya da U notuna dönüşür.  

ç) Dönem sonu sınavı olan derslerde “I” notu verilmez. Dönem sonu sınavı olmayan ve 

uygulama derslerin listesi her dönem başında açılacak dersler ve ders programları ile birlikte 

Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirilir. 

d) NA notu derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. 

NA notu F ya da U notu gibi işlem görür. 

e) W notu öğrencinin yazılı başvurusu ile dersten çekilen öğrenciye verilir. W notu 

akademik ortalama hesaplarında dikkate alınmaz, ancak not döküm belgesinde gösterilir. 

Öğrenci öğretim süresince lisans programlarında en fazla dört, ön lisans programlarında 

ise en fazla iki dersten çekilebilir. Dersten çekilme başvurusu, akademik takvimde ilan 
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edilen tarihlerde yapılır. Daha önceki bir dönemde C-, D+ ve D notunu yükseltmek 

amacıyla alınan bir dersten çekilen öğrencinin akademik ortalaması hesaplanırken önceki 

aldığı not geçerli sayılır.  

f) T notu akademik ortalama hesaplarında dikkate alınmaz. 

g) P notu yıllık değerlendirilen derslerde öğrencinin başarıyla devam ettiğini 

gösterir ve not ortalamasına dâhil edilmez. 

ğ) Not ortalamasına dâhil edilen derslerde en az D, dâhil edilmeyen derslerde ise S 

notu geçer nottur. 

h) “F” notu ile başarısız olunan bir dersten daha sonra “W” notu alınmış ise, 

başarısız ders tekrarlanmak zorundadır. “W” notu ile mezun olunmaz. 

 

Sınıf 

MADDE 14-  (1) Her akademik yıl başında öğrenciler bir üst sınıfa (azami 4) yükseltilir. 

 

Ders Yükü 

MADDE 15-  (1) 2016-2017 Akademik Yılında,  “Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği”nin Geçici Madde-1 (3) de belirtilen 40 AKTS kredi yükünde halen 

bölümlerinde eğitime devam eden 2.3.4.sınıf öğrenciler için sınıf ayrımı yapılmaz. 

(2) 2016-2017 Akademik Yılında, bölüme ilk defa başlayacak tüm öğrenciler için azami 

kredi limiti 30 AKTS’dir. 

(3) Yatay ve Dikey Geçişlerde ise ilk iki dönem ders yükü en fazla 30 AKTS’dir. Danışmanı 

uygun bulursa üst sınıftan ders verebilir. Bu sınır en fazla 40 AKTS’dir. (Bu statüdeki 

öğrenciler 30 AKTS üzerinde almaları gereken dersleri, ders ekleme-çıkarma haftasında 

danışman yardımı ile alabilirler.) 

 

Ders tekrarı 

MADDE 16- (1) Programındaki zorunlu bir dersten (F), (U), (W), ve (NA) notlarından 

birini alan öğrencinin ders kayıt ekranına tekrar edeceği dersler gelir. Ders kayıtları 

haftasında bu dersleri alabilir, şube değiştirebilir. Ders kayıtları sonrasında zorunlu derslerin 

çıkarılması ile ilgili işlemler danışman tarafından yapılabilir.  

(2) Programındaki seçmeli bir dersten (F), (U), (W), ve (NA) notlarından birini alan 

öğrenci, bu dersi tekrarlar veya bu dersin yerine bir başka eşdeğer seçmeli ders alır.  

 

Çift anadal/Yan dal programı 

MADDE 17- (1) Çift anadal programlarındaki dönemlik ders yükü en fazla 15 AKTS kredisi 

ile sınırlıdır. 

(2)Yan dal programlarındaki dönemlik ders yükü en fazla 5 AKTS kredisi ile sınırlıdır. 

(3) Çift anadal ve yan dal programı dersleri anadal programı dersleri ile çakışamaz. Alınacak 

derslerin programları çakışmayacak şekilde belirlenir. 

 

Mezuniyet 

MADDE 18- (1) Tek ders sınavına ilgili dönem sonunda girilmemesi halinde bu hak 

kullanılmış sayılır. Öğrenci daha sonra tek ders sınav hakkını kullanmak istediğinde bu derse 

dersin açıldığı dönemde kayıt yaptırmak zorundadır. Bu öğrenciler için derse devam ile derse 

ilişkin diğer koşullar aranmaz. 

 (2) Tek ders sınavına girilip başarısız olunması halinde ikinci ve sonraki tek ders sınavlarına 

girebilmek için dersin açıldığı dönemde derse kayıtlanılır; bu halde tek ders sınavı için 

ödenecek ücret Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Bu öğrenciler için derse devam ile 

derse ilişkin diğer koşullar aranmaz. 

 (3) Tek ders sınavı akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. 

 

Diploma 
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MADDE 19- (1) Güz dönemi sonunda mezun olan öğrencilere sadece geçici mezuniyet 

belgesi verilir.  

(2) Güz/Bahar dönemi mezunları diplomalarını ve eklerini mezuniyet töreninde alır. 

(3) Yaz Okulu sonunda mezun olanlara diploma ve ekleri Yaz Okulunun bitmesini takiben 

verilir. 

(4) Kayıp, hasarlı diploma basımı ilgilinin talebi ile on iş günü içinde verilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 20– (1) Bu uygulama esasları, aksine bir hüküm bulunmadığı ve işin niteliğine 

uygun düştüğü ölçüde Lisansüstü eğitim için de aynen geçerlidir.  

 

Yürürlük 

MADDE 21- (1) Bu uygulama esasları, Rektör tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 21- (1) Bu uygulama esasları hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 


