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YÖNETMELİK

D�cle Ün�vers�tes�nden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/8/2005 tar�hl� ve 25908 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan D�cle Ün�vers�tes� Hukuk
Fakültes� Eğ�t�m-Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ�n�n 6 ncı maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“Madde 6- B�r yarıyıl, ders dönem�n�n başlangıcı �le yarıyıl sonunda yapılan tek ders sınavının b�t�m�
arasındak� tar�h aralığıdır.

Eğ�t�m-öğret�m takv�m�; �lg�l� kurulların tekl�f� üzer�ne Senato tarafından bel�rlen�r. Eğ�t�m-öğret�m yılına a�t
akadem�k takv�m öner�s� en geç Mayıs ayı sonuna kadar Senatonun onayına sunulur. Senato tarafından kararlaştırılan
akadem�k takv�m en geç Haz�ran ayı sonuna kadar �lan ed�l�r.

B�r akadem�k yıl her b�r� en az 15 hafta olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Senato kararıyla bu
süre uzatılab�l�r. Gerekl� hallerde �lg�l� yönet�m kurulu kararı �le Cumartes� ve/veya Pazar günler� ders veya sınav
yapılab�l�r. Yarıyıl sonu/yılsonu sınav günler� bu süren�n dışındadır.

Senato, güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz okulu açılmasına da karar vereb�l�r.”
MADDE 2- Aynı Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Madde 9- Fakülteye kayıt �ç�n aşağıdak� koşullar aranır:
a) L�se veya l�se deng� meslek okulu mezunu olmak; yabancı ülke l�seler�nden mezun olanların d�ploma

denkl�ğ�n�n M�ll� Eğ�t�m Bakanlığınca onaylanmış olması.
b) ÖSYM tarafından yapılan sınavlar veya yurt dışından alınacak öğrenc�ler�n Senato tarafından bel�rlenen

esaslar kapsamında yerleşt�r�lmeler� sonucunda �lg�l� öğret�m yılında Ün�vers�ten�n b�r�mler�ne kayıt hakkı kazanmış
olmak.

c) Öğrenc� katkı payı veya öğren�m ücret�ne �l�şk�n varsa yükümlülükler� yer�ne get�rmek.
Ün�vers�teye kayıt hakkı kazanan adaylar, �lan ed�len tar�hlerde başvurularını e-Devlet üzer�nden veya

Ün�vers�teye şahsen başvurarak yapab�l�rler. Ancak, mazeretler� neden�yle e-Devlet üzer�nden kayıt yapamayanlar �le
b�zzat başvuramayan adaylar yasal vek�ller� aracılığıyla da kes�n kayıtlarını yaptırab�l�rler. Süres� �çer�s�nde kayıt
yapmayan adayın kaydı yapılamaz.

Öğrenc� adayından kayıt sırasında, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda bel�rt�len veya Ün�vers�te
tarafından bel�rlenen belgeler�n aslı veya Ün�vers�te tarafından onaylı örneğ� �sten�r.

Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Ün�vers�teye kayıt hakkı kazanmış olanların kayıtları
yapılmaz, kayıt yaptırmış olsalar b�le bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları �ptal ed�lerek kend�ler�ne ver�lm�ş
olan d�ploma dâh�l tüm belgeler geçers�z sayılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmel�ğ�n 11 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Madde 11- Fakülteye kaydolan her öğrenc� �ç�n Dekanlığın öner�s� üzer�ne �lg�l� b�r�m yönet�m kurulunca b�r

danışman atanır. Danışmanlık süres� �lg�l� b�r�m yönet�m kurulunca tay�n ed�l�r.
Danışmanın görevler� şunlardır:
a) Öğrenc�ye öğren�m� boyunca eğ�t�m-öğret�m�n� �lg�l� mevzuat çerçeves�nde planlayab�lmes� konusunda

yardımcı olmak.
b) Kayıt yen�leme süreler� �çer�s�nde öğrenc�n�n otomasyon ortamında seçm�ş olduğu dersler�n sınıf bazında

kontroller�n� yaparak, varsa eks�kl�kler� g�dererek onay �şlem�n� gerçekleşt�rmek.
c) Karşılaştığı sorunların çözüm sürec�nde öğrenc�ye destek olmak.
ç) Ün�vers�te yaşamına uyum, meslek� gel�ş�m ve kar�yer konularında öğrenc�y� b�lg�lend�rmek.
d) Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığı tarafından öğrenc� b�lg� s�stem� üzer�nden mezun�yet �şlem� başlatılan

danışmanlığındak� öğrenc�ler�n müfredatını �nceleyerek almakla yükümlü oldukları zorunlu ve seçmel� dersler� alıp
almadıklarını kontrol ederek mezun�yetler�ne onay vermek.

Kayıt yen�leme (ders kaydı) veya mezun�yet süres� �çer�s�nde geçerl� b�r mazeret� neden�yle görev�nde
bulunamayacak olan danışman, bu durumu d�lekçe �le b�r�m yönet�c�s�ne b�ld�r�r. Mazeret� kabul ed�len danışmanın
yer�ne, aynı usul �le mazeret süres�nce yen� b�r görevlend�rme yapılır ve Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığına b�ld�r�l�r.”

MADDE 4- Aynı Yönetmel�ğ�n 15 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Madde 15- Öğren�me ara vermek �steyen öğrenc�n�n, ekle-bırak haftası sonuna kadar kayıtlı olduğu �lg�l�

akadem�k b�r�me başvuruda bulunması gerek�r. Öğrenc�n�n sağlık kurulu raporları �le belgelenm�ş mazeret�n�n olması
durumunda �lg�l� döneme a�t kayıt yen�leme �şlem�n� gerçekleşt�rm�ş olması kaydıyla başvuru süres� koşulu aranmaz.

İlg�l� b�r�m yönet�m kurulları, öğrenc�n�n d�lekçes�nde bel�rtm�ş olduğu beyanına göre öğren�me ara verme �zn�
vereb�l�rler.



Öğren�me ara verme �zn� en fazla �k� eğ�t�m-öğret�m yılıdır. Sağlık neden�ne dayanan öğren�me ara verme �zn�
�stekler� bu süren�n dışındadır.

Öğren�me ara verme �zn� taleb� asgar� olarak b�r eğ�t�m-öğret�m yılına �l�şk�n olur.
Öğren�me ara verme �zn�; askerl�k, tutukluluk ve �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre öğrenc�n�n, yükseköğret�m

kurumundan çıkarma cezası almasını gerekt�rmeyen mahkûm�yet durumlarında �se bu haller�n süres� kadardır. Bu
durumdak� öğrenc�ler�n öğren�me ara verme süres� azam� öğren�m süres�nden sayılmaz.

Öğrenc�, öğren�me ara verd�ğ� yılda öğren�m�ne devam edemez ve sınavlara g�remez; varsa g�rd�ğ� sınavlar
geçers�z sayılır. Öğren�me ara verme süres� dolan öğrenc�, ayrıldığı yerden öğren�m�ne devam eder ve kaybetm�ş
olduğu öğren�m süreler�n� telaf� etmek amacıyla üst dönemlerden ders alamaz.

Öğren�me ara verme �zn� ver�len öğrenc�den katkı payı/öğren�m ücret� alınmaz; varsa yatırmış olduğu katkı
payı veya öğren�m ücret� �ade ed�l�r.

Öğrenc�ye eğ�t�m-öğret�m�ne katkıda bulunacak Ün�vers�te dışı burs, staj, araştırma g�b� �mkânların doğması
hal�nde, �lg�l� b�r�m yönet�m kurulunun kararı �le b�r defaya mahsus olmak üzere en çok b�r eğ�t�m-öğret�m yılı �lave
�z�n ver�leb�l�r.”

MADDE 5- Aynı Yönetmel�ğ�n 17 nc� maddes�n�n yed�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Öğrenc�ler sağlıkla �lg�l� mazeretler�n�, yataklı tedav� kurumlarından alacakları sağlık raporu �le belgelemek

zorundadırlar. Öğrenc� rapor süres�nce sınavlara g�remez ve raporlu olduğu süre �çer�s�nde g�rd�ğ� sınavlar �ptal ed�l�r.
Sağlık raporu devamsızlık yer�ne sayılmaz.”

MADDE 6- Aynı Yönetmel�ğ�n 20 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Madde 20- Öğrenc�, sınav sonuçlarına, sonuçların öğrenc� otomasyonunda �lanından �t�baren en geç 5 (beş)

�şgünü �çer�s�nde Dekanlığa d�lekçeyle başvurarak sınav kâğıdının madd� hata ya da hatalı soru yönünden yen�den
�ncelenmes�n� �steyeb�l�r. Dekan, �t�raza konu sınav evrakını sınavı yapan öğret�m elemanına �ncelett�r�r ve madd� hata
varsa düzelt�l�r. İt�raz sonucunun, �t�raz başvuru tar�h�nden �t�baren en geç 5 (beş) �şgünü �çer�s�nde sonuçlandırılıp
�lg�l� öğrenc�ye b�ld�r�lmes� zorunludur. Bel�rlenen süre dışında �t�raz olması durumunda başvuru değerlend�r�lmeye
alınmaz.

Öğrenc�n�n �t�razının devamı hal�nde; fakülte yönet�m kurulu kararı �le sorumlu öğret�m elemanının da dâh�l
olduğu veya olmadığı �lg�l� alandak� öğret�m elemanlarından oluşan en az üç k�ş�l�k b�r kom�syonda cevap anahtarıyla
karşılaştırmalı olarak yen�den esastan �nceleme yapılab�l�r. Not değ�ş�kl�kler� yönet�m kurulu kararı �le kes�nleş�r. Not
değ�ş�kl�ğ�yle �lg�l� yönet�m kurulu kararı, Not Değ�şt�rme Formu �le b�rl�kte Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığına
gönder�l�r.

Öğrenc� b�lg� s�stem�nde açıklanan �lg�l� döneme a�t başarı notları �le �l�şk�l� herhang� b�r madd� hatanın
yapılmış olduğunun öğret�m elemanı tarafından fark ed�lmes� durumunda �se �lg�l� öğret�m elemanı, hatalı olduğunu
tesp�t ett�ğ� sınavın açıklanma tar�h�nden �t�baren 5 (beş) �şgünü �çer�s�nde dekanlığa başvurarak not düzeltme
taleb�nde bulunur. Not değ�ş�kl�ğ� veya düzeltmeler yönet�m kurulunda görüşülüp karara bağlanır. Yönet�m kurulu
kararı Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığına b�ld�r�l�r. Gerekl� değ�ş�kl�k Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığı tarafından yapılır.

Akadem�k b�r�m yönet�m kurulu kararı �le ara sınav notu değ�ş�kl�ğ�, dönem sonu sınavları başlayıncaya kadar,
dönem sonu sınavı notu değ�ş�kl�ğ� �se �lg�l� ders�n bütünleme sınavından önce, bütünleme sınavı notu değ�ş�kl�ğ� �se
�lg�l� dönem tek ders sınav tar�h�nden önce yapılab�l�r.”

MADDE 7- Aynı Yönetmel�ğ�n 27 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Madde 27- Daha evvel herhang� b�r yükseköğret�m kurumundan alınıp başarılan dersler�n muaf�yet� ve

muaf�yetten dolayı üst sınıfa/sınıflara �nt�bak �şlemler�, Senato tarafından yönerge �le bel�rlen�r.”
MADDE 8- Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 9- Bu Yönetmel�k hükümler�n� D�cle Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


