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Gijrii~melersonunda;
Denizcilik Fakiiltesi Ogretim ve Smav Uygulama Esaslarmm bazi maddelerinde ekteki
sekilde degisiklik yapilmasma oybirligi ile karar verildi.

DOKUZ EYLUL UNivERSiTESi
DENizciLiK
FAKUL TESi
OGRETiM VE SINA V UYGULAMA ESASLARI
BiRiNCi BOLUM
Amae, Kapsam, Dayanak ve Tammlar
Amac
MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarmm amaci, Denizcilik Fakiiltesi'nde yurutulen
lisans egitim-ogretimi ile ilgili usul ve esaslan belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Uygulama Esaslan, lisans egitim ve ogretimi ile smavlara iliskin
hukumleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Uygulama Esaslan, 12/08/2011 tarih ve 28023 sayih Resmi Gazetede
yayimlanan Dokuz Eyliil Oniversitesi On Lisans ve Lisans Ogretim ve Smav Yonetmeligi
hukumlerine dayamlarak hazirlanrmstrr,
Tammlar
MADDE 4 - (1) Bu Uygulama Esaslarmda gecen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Dekan: Fakulte Dekamru,
c) Fakulte: Denizcilik Fakiiltesini,
d) Senato: Dokuz Eyliil Oniversitesi Senatosunu,
e) Oniversite: Dokuz Eyliil Universitesini
ifade eder.
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BOLUM
Egitim-Ogretimle ilgili Esaslar
Akademik takvim ve ogretim yih
MAD DE 5 - (1) Fakiiltenin akademik takvimi, Fakiilte Kurulunun onerisi uzerine Senato
tarafmdan belirlenir. Ogretim yilt gUz ve bahar yanyillanndan olusur ve her yanyil Cumartesi,
Pazar ve resmi tatil gunleri haric yetmis egitim-ogretim gUnUdUr.Bu sure teorik ve uygulamah
ders ve diger cahsmalar ile yanyil ici smavlanm kapsar. YanYII sonu ve blltilnleme smavlan bu
siirenin dismdadir. Gerekli goriildUgU takdirde Fakiilte Yonetim Kurulu karan ile dersler ve
bunlarm smavlan ile alan cahsmalan ve uygulamalar Cumartesi gunleri de yapilabilir.
(2) Fakiilte gerektiginde yaz okulu acabilir. Yaz okulu ogretimi, ilgili mevzuat
hUkUmlerine gore yurutulur,
Egitim-ogretim programlari
MADDE 6 - (1) Egitim-ogretim programlan, Fakulte akademik kurullarmm onerileri
tlzerine, Fakiilte Kurulu ve Senato tarafmdan onaylanarak uygulamaya konulur.
(2) Ogrencilcrin ogrenimleri sirasmda alacaklan zorunlu ve secimlik derslere iliskin olarak
bir haftanm bes egitim-ogretim gununde yapilan teorik ders ve var ise uygulama ve laboratuvar,
yanyil ici veya YII ici proje, atolye, diploma cahsmasi, staj, bilgi beceri ve yetkinliklerin
kazandmlmasma dayah ogrenci i~ yiikil esas ahmr. Ogrenci i~ yuku; ders saatlerinin yam sira
atolye, odev, sunum, smava hazirhk, smav, is yeri egitimi gibi egitim-ogretim etkinliklerinde
harcanan bUtUnzamam ifade eder. Bir egitim-ogretim yllmda on lisans, lisans program Ian ic;;in
ders ve uygulama kredilerinin toplaml Yllhk 60 AKTS'dir. Ogrencilerin boWm/programlarmda
haftahk ders ve uygulama saatlerinin Ust smm Denizcilik i~letmeleri Yonetimi BOlUmU'nde 26
ders saat, Deniz Ula~tIrma i~letme MUhendisligi BoWmU ve Gemi Makineleri i~letme
MUhendisligi BolUmUnde 32 ders saatidir ve bu smlr a~llamaz.
(3) AtatUrk ilkeleri ve inklhlp Tarihi, TUrk Dili, Yabanci Dil, Beden Egitimi veya GUzel
Sanatlar dersleri bu slmrlarm belirlenmesinde hesaba katllmaz. Aynca, bu derslerden
hangilerinin her ogrenci tarafmdan almmasl gereken zorunlu dersler, hangilerinin ogrencilerin

belirli ders gruplan arasmdan secerek alabilecegi secimlik dersler ve hangi derslerin hangi
derslere onsart olduklan da egitim-ogretim programlarmda belirtilir.
(4) Dersler bir veya iki yanyil siireli olarak duzenlenir. Bu Uygulama Esaslan hukumlerine
aykin olmamak kaydi ile FakUlte gerekli hallerde, bazi dersleri haftahk ders programlan icinde
programlamak yerine siirekli olarak verilen teorik dersler, uygulamalar ve stajlar seklinde de
duzenleyebilir.
(5) Haftalik ders program I bolum baskanhklan tarafmdan hazirlarur, Fakiilte Yonetim
Kurulunun onaymdan sonra ogrencilere duyurulur. FakUlte Yonetim Kurulu onayi olmadan
haftahk ders programlarmda degisiklik yapilamaz.
(6) Bir derse onsart olan ders veya dersler basanlrms olmadikca 0 ders almamaz. Ancak 22
nci maddenin birinci fikrasmda belirtilen sartlan saglamak kosuluyla sonraki yanyillarda 0 derse
bagh ders veya dersler almabilir. Bitirme Projesine iliskin 20 nci madde hukumleri sakhdir.
(7) ilk defa alnus oldugu secimlik bir dersi tekrarlamak durumunda kalan bir ogrenci,
egitim-ogretim programma gore, daha sonraki yanyillardan birinde 0 derse esdeger baska bir
secimlik ders alabilir.
(8) Fakiiltemiz ile Amerika Birlesik Devletleri (ABD) Maine Maritime Akademisi (MMA)
ya da yurtdismdaki yuksekogretim kurumlan ve diger kuruluslarla isbirligi tesis ederek lisans
prograrnlannda yiirUtecekleri uluslararasi ortak egitim ve ogretim programlanmn isleyisinde;
protokol uyarmca Ulkemizde gecen egitim ve staj sUrelerinde Dokuz Eyliil Universitesi
Denizcilik FakUltesi Ogretim ve Smav Uygulama Esaslan, ABD'de gecen egitim ve staj
surelerinde ise Maine Maritime Akademisi'ndeki yUrUrlUktebulunan emsali esaslar uygularur.
(9) (SK-27/02/2018-482/04) Bulundugu yanyil itibariyle ogretim planmda yer alan tUm
dersleri alnus, basarmis ve genel not ortalamasi en az 2,50 olan ikinci smif ve ustundeki
ogrenciler, talep etmeleri durumunda damsmanlanrun onayi ile bir ust suuftan en fazla bir (1)
ders, genel not ortalamasi en az 3.00 olan ogrenciler ise bir Ust smiftan en fazla iki (2) ders
alabilir.
Hazrrhk egitimi
MADDE 7 - (1) Yabanci dil hazlrhk egitimi; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayIlI Resmi
Gazete'de yaYlmlanan YUksekogretim Kurumlarmda Yabanci Dil Ogretimi ve Yabanci Dille
Ogretim Yapllmasmda Uyulacak Esaslara ili~kin Yonetmelik ve ilgili diger mevzuat
hUkUmlerine gore yUrUtiilUr.
(2) (SK-27/02/2018-482/04) Hazlrhk egitim sUresi azami iki yIldlr. Ogretim dili tamamen
veya klsmen yabanci dil olan programlarm hazlrhk slmfml iki yIl irrinde ba~an ile
tamamlayamayan ogrencilerin programla ili~igi kesilir.
Ogrenim siiresi ve ogrencilik haklarmdan
yararlanma
(Ba~hgl degi~ik:SK27/02/2018-482/04)

MADDE 8 - (1) FakUltede ogrenim sUresi, hazlrhk slmfl harirr azami yedi Ylldlr.
(2) (Degi~ik:SK-27/02/2018-482/04) Bu sUrenin sonunda mezun olamayanlar, 2547 sayIlI
Kanunun 46 nCI maddesinde belirtilen ko~ullara gore ilgili doneme ait ogrenci katkl paYI veya
ogrenim Ucretlerini odemek ko~ulu ile ogrenimlerine devam etmek irrin kaYlt yaptlrabilir. Bu
durumda, ders ve smavlara katIlma, staj ile tez hazlrlama harirr, ogrencilere tanman diger
haklardan yararlandmlmadan ogrencilik statUleri devam eder.
(3) Takip ettigi egitim-ogretim programmm bir tanesi harirr, diger bUtUnderslerini, varsa
stajlan ile bitirme projesini ba~arml~ olan ogrenciler irrin bu Uygulama Esaslannm 22 nci
maddesinin birinci flkrasmda belirtilen ~artlan saglamak ko~uluyla ba~anslz olduklan dersten
tek ders smaVI arrIllr. Ancak, ogrencinin bagll degerlendirme sistemi uygulayan programlarda
ba~anslz oldugu dersten AA almasl halinde, genel not ortalamasl 2.00'm altmda kalacak
ogrenciler tek ders smavma giremezler.
Smlf veya ders ge~me
MADDE 9 - (1) Fakiiltenin bag II degerlendirme sistemi uygulanan smIflarmda ders gerrme
sistemi, ile egitim-ogretim yaplhr.

(2) Bir ogrencinin daha once almadigi derslere kayit olabilmesi icin ikinci ve daha sonraki
yanyillar sonu itibari ile en az 1.80 genel not ortalamasini tutturmus olmasi gerekir. Ancak bu
sart ortak zorunlu dersler olan Ataturk llkeleri ve lnkilap Tarihi, TUrk Dili, Beden Egitimi veya
GUzel Sanatlar ile Denizcilik Isletmeleri Yonetimi Bolumu stajlan, Deniz Ulastirma lsletme
Muhendisligi
Bolumu 1. acik deniz staji, 2. acik deniz staji ve Gemi Makineleri lsletme
Muhendisligi bolumu deniz intibak stajmda uygulanmaz.
(3) YanYII not ortalamasi (YNO), ogrencinin ilgili yanyilda kayitlandrgi derslerin kredi
saatlerinin 28 inci maddede belirtilen ders notu katsayilan ile carpihp toplanarak elde edilen
saymm 0 yanyildaki toplam kredi saatine bolunmesi suretiyle hesaplamr.

(4) Genel not ortalamasi (GNO), ogrencinin tamamlarrus oldugu yanyil da dahil olmak
uzere, ogretimin basladigi zamandan 0 gUne kadar kayitlandigi turn derslerin kredi saatlerinin 28
inci maddede belirtilen ders notu katsayilan ile carpihp toplanarak elde edilen saymm bu
derslerin toplam kredi saatine bolunmesi suretiyle hesaplamr.
(5) (Degi~ik:SK-27/02/2018-482/04)
(GNO) ve (YNO) hesabmda yalmz kayrtlamlan
dersler esas almir; alt yanyillardan ahnamayan dersler dikkate almmaz. Yeniden alman veya
tekrarlanan dersler icin 0 dersten alman son basan notu dikkate almir. Ortalamalarm hesabmda
virgulden sonra iki basamak yurutulur. Virgulden sonraki U9UncUbasamaktaki saymm bes veya
daha btiyuk olmasi halinde, ikinci haneyi artiracak sekilde yukan yuvarlamr.
(6) Buna gore her yanyilda D, Y, FF ve FD notu alman dersler, eger ders acihyorsa bir
sonraki yanyilda veya ders acilrruyorsa bir sonraki ogretim yilinda oncelikle tekrarlamr. Aynca
1.80 genel not ortalama barajiru asamarms ogrenciler genel not ortalamalanm yukseltmedikce
daha once almadigi dersleri alamazlar. Bu ogrencilerin genel not ortalamalanm ongorulen degere
yUkseltmek icin oncelikle D, Y, FF veya FD aldiklan dersleri tekrarlamalan gerekir.
(7) Ders tekrarlama veya dersi yeniden alma durumunda olan bir ogrenci damsmamnm ve
Bolum Baskanligmm oluru ile haftalik ders yUkUUst smmna ilave olarak en fazla iki ders daha
alabilir.

Mali yiikiimliiliikler
MAD DE 10 - (1) Ogrenciler, ogrenimlerine baslayabilmek, devam edebilmek ve diploma
alabilmek icin, 2547 sayih Kanunun 46 nCI maddesi ve ilgili diger mevzuatla belirlenen mali
ytlkumlultlkleri yerine getirmek zorundadlr.
(2) Bir ogretim ytlmm gUz ve bahar yanYlh ba~mda, ilgili mevzuatla 0 ogretim Ylh i9in
tespit edilmi~ olan cari hizmet maliyetine ogrenci katkl payml ve kredi ba~ma odenecek katkl
paymm tamamml odememi~ olan ogrencinin kaydl yenilenmez.
(3) Mali yUkUmlUlUkleriniyerine getirmemi~ olmalan nedeniyle, kaYltlan yapllmaml~ veya
yenilenmemi~ olanlardan, her ne ~ekilde olursa olsun derslere veya smavlara girenlerin devam
durumlan dikkate almmaz, smav evrakl degerlendirilmez ve smav sonu9lan gegersiz saYlhr.

UC;UNCUBOLUM
KayJt hlemleri ve Dersler
Universiteye kaylt ~artlarl ve gerekli belgeler
MADDE 11 - (1) YUksekogretim Kurulu, Ol9me, Se9me ve Yerle~tirme Merkezi
Ba~kanhgl (OSYM) ile RektorlUkge belirlenen ilkeler ve ilan edilen sUre i9inde, istenilen
belgelerle kesin kaYlt yaptmhr. SUresi i9inde kaydml yaptIrmayan aday, kaYlt hakkml kaybeder.
KaYlt i9in istenen belgelerin ash veya Oniversite tarafmdan onayh omegi kabul edilir. Askerlik
durumu ve adli sicil kaydma i1i~kinolarak ise adaym yazlh beyanma dayamlarak i~lem yaplhr.
(2) Belgeleri eksik olan adaylann kayltlan yaptlamaz.
(3) FakUltemiz ile Amerika Birle~ik Devletleri (ABD) Maine Maritime Akademisi (MMA)
ya da yurtdl~mdaki yUksekogretim kurumlan ve diger kurulu~larla i~birligi tesis ederek lisans
programlannda yUrUtecekleri uluslararasl ortak egitim ve ogretim programlarmm i~leyi~inde;
protokol uyannca YUksekogretif.l:lKurumlarmm Yurtdl~mdaki Kapsama Dahil YUksekogretim
Kurumlanyla Ortak Egitim ve Ogretim Programlan Tesisi Hakkmda Yonetmelige gore kaYlt
i~lemi yaptmr.

Yatay-dikey ge\!i~ler
MADDE 12 - (1) Oniversiteye yatay gecislerde, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayih Resmi
Gazete'de yayimlanan Yuksekogretim Kurumlarmda Onlisans ve Lisans Duzeyindeki
Programlar Arasmda Gecis, Cift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arasi Kredi Transferi Yapilmasi
Esaslarma Iliskin Yonetmelik hukumleri uygulamr,
(2) Dikey gecislerde; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayih Resmi Gazete'de yayirnlanan
Meslek Yuksekokullan ve Acik ogretim On Lisans Programlan Mezunlarmm Lisans
Ogrenimine Devamlan Hakkmda Yonetmelik hukumleri uygulamr.
(3) Lisans
ogrenimlerini
tamamlamayan
veya tamamlayamayanlarm
meslek
yuksekokullanna gecislerinde, 18/311989 tarihli ve 20112 sayih Resmi Gazete' de yayimlanan
Lisans Ogrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanlarm On Lisans Diplomasi
Almalan veya Meslek Yuksekokullanna Intibaklan Hakkmda Yonetmelik hukumleri uygulamr.
Ozel ogrenciler
MADDE 13 - (1) ilgili mevzuat hukilmlerine gore acilan dersleri izlemeye yeterli gorulen
kimseler ile diger universitelerin ogrencilerine, belirli konularda bilgilerini arttirmak amaciyla,
Fakulte Yonetim Kurulu karan ile ozel statude ders alma izni verilebilir. Bu ogrenciler,
kayitlandigi ders icin belirlenen butun kurallara uymak zorundadir ve Oniversite Yonetim
Kurulunun belirleyecegi katki paymi oderler. Bu ogrenciler, ogrencilik haklanndan
yararlanamaz. Kendilerine diploma verilmez, ancak, Fakulte tarafmdan durumlanru gosterir bir
beIge verilir.
Anlasmah yurtiei veya yurtdisi iiniversiteler He i~birligi
MADDE 14 - (1) Oniversite ile yurticindeki veya yurtdismdaki bir tmiversite arasmda
yap dan anlasma uyannca, ortak program acilabilir.
(2) Ogrenci mubadelesi cercevesinde Oniversite tarafmdan bir veya iki yanyil, yurticindeki
veya yurtdisindaki universitelere ogrenci gonderilebilir, yurticindeki veya yurtdismdaki bu
universitelerden ogrenci kabul edilebilir. Bu sure icinde, ogrencinin Oniversitedeki kaydl devam
eder ve bu slire ogretim sliresinden saYlhr.
(3) Ogrencinin, dalll~manmm onaYI ile yurtic;:indekiveya yurtdl~mdaki liniversitede aldlgl
dersler ve bunlann ba~an notuna nasll yansltllacagl, Faklilte Yonetim Kurulu tarafmdan
kararla~tmllr.
<;ift anadal/yandal programlarJ
MADDE 15 - (1) <::ift anadal/yandal programlarma ait hususlarda, Yliksekogretim
Kurumlarmda On Lisans ve Lisans Dlizeyindeki Programlar Arasmda Gec;:i~,<::ift Anadal,
Vandal ile Kurumlar AraSI Kredi Transferi Yapllmasl Esaslarma ili~kin Yonetmelik hliklimleri
uygulalllr.
Ders kaydl
MADDE 16 - (1) Ogrenciler ogrenimlerine ba~layabilmek, devam edebilmek ic;:in,2547
saYlh Kanunun 46 nCI maddesi ve ilgili diger mevzuatla belirlenen mali yliklimllilliklerini yerine
getirmek zorundadlrlar. Donemlders kaydl, ders almalblrakma ve mali yliklimllillikleri yerine
getirme tarihleri, ilgili yanYII dersleri ba~lamadan iki hafta once ve dersler ba~ladlktan bir hafta
sonra olmak kaydlyla Faklilte Yonetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir.
(2) Ders gec;:mesistemi ile ogretim yapan birimlerde, bir ogretim ytlma ait egitim-ogretim
programmda ba~anlmaml~ olan derslere bir sonraki ogretim Ylhnda oncelikle kaYlt yaptmhr
(3) Bu ~artlan yerine getirmeyen veya Yonetim Kurulu tarafmdan kabul edilen bir mazereti
olmadan donem/ders kaydml yaptlrmayan bir ogrenci, 0 yanytlda ogrenimine devam edemez.
(4) Her ogrenciye, ilgili bollim ba~kanhgmca bir dalll~man tayin edilir, dalll~maniar
kendilerine verilen ogrencilerin derslere kaYlt olmalarmda, ba~an durumlannm izlenmesinde ve
gerektiginde sosyal durumlanlll ilgili birimlere aktanlmasmda yardlmcl olur.
(5) Ogrenciler, her yanytl ba~mda ogretim planlan c;:erc;:evesindeac;:tlan derslerden
hangisini alacaklanlll, hangi dersleri tekrarlayacaklanlll ve hangi derslerini blrakacaklanlll
dalll~maniarma onaylatmak zorundadlr.

(6) Ogrenci, her yanyihn ilk iki haftasi icinde kayit oldugu bazi dersleri birakma hakkma
sahiptir. Ancak birakilan derslerin yerine yenisi ahnamaz. Ogretim planmda belirlenen ders
saatlerinden daha fazla sayida derse kaydiru yaptmp, ilk iki hafta icinde bu derslerin fazla
olanlanm birakmayan ogrenci 0 derslerin sorumlulugunu da ustlenmis olur.
(7) Bagil egitim sisteminde ogrenim goren Deniz Ulastirma lsletme Muhendisligi Bolumu
ve Gemi Makineleri lsletme Muhendisligi Bolumu ogrencilerine Staj Yonergesinde belirtilen
stajlar tamamlanmadan 7 nci yanyildan ders verilmez.

Stajlar
Madde 17 - (1) (Degi~ik:SK-27/02/2018-482/04)Yanyil ici veya yil ici stajlan dismda,
ogrencilerin staj yapmalan zorunlu olan bolumlerde stajlann yapilmalan ve bunlarm
degerlendirilmesine iliskin esaslar "Dokuz Eylul Universitesi Staj Yonergesi" ne gore hazirlanan
ve Senato tarafmdan onaylanan FakUlte Staj Yonergesi ile belirlenir.
Devam zorunlulugu ve devamm denetlenmesi
MADDE 18 - (1) Ogrencilerin modul, sunum, derslere ve diger cahsmalara devamlan
zorunludur. Fakiilte Yonetim Kurulu'nca belirlenen esaslar cercevesinde devamm izlenmesi ve
denetlenmesinden dersi veren ogretim Uyesi veya gorevlisi sorumludur.
(2) Ogrenciler, saglik raporlarmm kapsadigi sureler icinde devamsiz sayihr ve bu sure
icinde hicbir modul, sunum, ders, smav ve diger cahsmalara giremezler. Her ne sekilde olursa
olsun bu sureler icinde modul, sunum, ders, smav ve diger cahsmalara katilrms olan ogrencilerin
devam yonlinden modul, sunum, ders, smav ve diger cahsmalara girdigi saatler veya smav
sonuclan gecersiz sayihr, Ve bu ogrenciler acilacak olan mazeret smav haklarmdan
yararlanamazlar. Rapor suresi bitmeden modul, sunum, ders, smav ve diger cahsmalara
girebilmesi icin ogrencinin saghk durumunun duzeldigini yeni bir saghk raporu ile
belgelendirilmesi gerekir.

DORDUNCU BOLUM
Smavlar ve Ba~arl Degerlendirmeleri
Smavlar ve smavlarm yapdl~1
MADDE 19 - (I) Her ders i9in her yanyllda en az bir ara smav yaplhr. Ogretim
elemanlan sorumlu olduklan derslerde, uygun gordUkleri takdirde ara smavlarma ek olarak ders
saatleri i9inde klsa sUreli bilgi yoklama (quiz) smavlan yapabilirler.
(2) Ara smavlarm, quizlerin, yanyll i9i 9ah~malarmm ve yanyIl sonu smavmm 0 dersin
ba~an notuna ne ~ekilde yansltIlacagl ve dersin haftahk bazda tUm yanyIl igerigi, ders kitabl ve
ilgili literatUrU dersi veren ogretim elemam tarafmdan yanyIl ba~mda BolUm Ba~kanhgma ve
ogrencilere bildirilir.
(3) Her ara smavm gUnU, yeri ve saati belirtilmek sureti ile ne ~ekilde (yazlh, klasik
usulde veya test), sozlU, uygulamah, yazlh ve sozlU, yazlh ve uygulamah veya yazlh-sozlU ve
uygulamah) yapIlacagl sorumlu ogretim elemanlarmm onerileri ve ilgili bolUm ba~kanlarmm
gorU~leri goz onUne almarak FakUlte Yonetim Kurulu tarafmdan karara baglamr ve her yanYllm
ba~ladlgl gUnU izleyen otuz gUn i9inde ogrencilere duyurulur. YanyIlm son haftasl i9inde ara
smav yapIlmaz.
(4) Bir gUnde ilgili egitim-ogretim programmm aym yanyIl i9in ongordUgU derslerden en
90k ikisinin ara smavl yapIlabilir.
(5) Ogrenciler her yanyIlda a9Ilan ara smavlara ve birlikte yapIlmasl gereken diger tUm
yanYII i9i 9ah~malara katIlmak zorundadlrlar. FakUlte Yonetim Kurulu tarafmdan kabul edilen
hakh ve gegerli bir mazereti olmakslzm herhangi bir ara smavma, yanyIl i9i 9ah~masma veya
yanyIl sonu ve bUtUnleme smavma katIlmaml~ olan ogrenci 0 smavdan veya 0 9ah~madan slflr
not alml~ saYlhr.
(6) (MUlga: RG-13/8/2012-28383)
(7) YanYII sonu ve bUtUnleme smavlan, akademik takvimde belirtilen tarihler arasmda her
smavm gUnU, yeri, saati ve ne ~ekilde (yazlh, sozlU, uygulamah, yazlh ve sozlU, yazlh ve
uygulamah veya yazlh-sozlU ve uygulamah) yapllacagl belirtilmek sureti ile ilgili bolUmler

tarafindan
duzenlenerek
FakUlte Yonetim
Kurulu tarafindan
onaylanan
ve smavlann
baslangicmdan en az bir hafta once ogrencilere duyurulan smav programlan uyannca yapihr.
(8) Her yanyil sonunda yalruz 0 yanyil derslerinin yanyil sonu ve bUtUnleme sinavlan

acihr. Ancak, dersin veya uygulanan egitim-ogretimin ozellikleri nedeni ile uygulama agirhkh
bazi dersler icin yanyil sonu smavlan yapilmayabilir.
(9) Fakulte Yonetim Kurulunun onayi olmaksizm ara, yanyil sonu ve bUtUnleme smav
programlannda degisiklik yapilamaz,
(10) Bir dersin ara, yanyil sonu ve butunleme smavlan, 0 dersi veren ogretim elemani
tarafindan, bulunmamasi halinde, ilgili bolum baskam tarafmdan belirlenen ogrctim elemanmm
sorumlulugu altmda yapihr.
(11) Bir smavda/degerlendirmede, smavm sUresi, smavda kitap veya diger kaynaklardan
yararlarnhp yararlarulmayacagi ogrencilere dersin ogretim elemaru tarafmdan smavdan once
bildirilir.
(12) Sinava giren ogrenciler ve smav sorumlulan tarafindan imzalanan bir liste, smavm
sonunda ilgili bolum baskanhgina teslim edilir.
(13) Smav sirasmda ogrenciler, smav sorumlulannm her tUrIU uyanlanna uymak
zorundadir. Gerektiginde smav sorumlulan ogrencilerin oturduklan yerIeri degistirebilir.
(14) Her ogrenci smav sirasmda kimlik kartmi yamnda bulundurmak zorundadir. Smav
sorumlulan kimlik kartim yanmda bulundurmayan, tanmmayan ve baska bir yol ile kimligini
belirleme imkam da olmayan ogrenciyi smava almamak veya smav salonundan cikarmak
yetkisine sahiptir
(15) Sozlu smavlar ogretim elemanlanna ve smaVl yapllan dersin ogrencilerine ae;lk olarak
yaplhr.
Bitirme projesi
MAD DE 20 - (1) FakUlte ogrencilerinin mezun olabilmeleri ie;in Bitirme Projesi (Diploma
projesi veya tezi) hazlrlamalan zorunludur. Bitirme projesi, ogrencilerin bolUm ogretimi ile ilgili
bir konuyu inceleyerek proje ~eklinde sonue;landlrma yeteneklerini gosteren bir e;ah~madlr.
(2) Bitirme Projesi 4. slmfa gee;en ve okulu bitirme durumunda olan ogrencilere, yedinci
yanYlldan itibaren verilebilir. Bitirme Projesine kaYlt olan her ogrenciye bollim ba~kanhgmca
ilgili ogretim Uyeleri veya gorevlileri arasmdan bir proje yoneticisi atamr. Bitirme projesi
yoneticisi, e;ah~ma konusunun belirlenmesi, ogrenci tarafmdan yapllacak e;ah~malarm
yonlendirilmesi, denetlenmesi ve e;ah~manm bir proje raporu bie;iminde dUzenlenmesinde
ogrenciye yardlm eder. Bitirme projesi kapsammda ogrencinin yaptlgl e;ah~malar ve proje
raporu, proje yoneticisi tarafmdan degerlendirilir. Proje yoneticisi tarafmdan teslimi onaylanan
Bitirme Projesi'nin daktilo edilmi~ ve ciltlenmi~ iki nUshasl sekizinci yanYll ie;inde bolUm
ba~kanhklarmm belirleyerek ilan edecegi yontem ve takvime gore bolUm ba~kanhgma teslim
edilerek degerlendirilir.
(3) Bitirme Projesinde ba~an notu CC'dir. Bitirme Projesinin CC notunun altmda
degerlendirilmesi halinde ogrenci en gee; 30 gUn ie;inde gerekli e;ah~maYlyaparak tekrar ilgili
bolUm ba~kanhgma teslim eder.
(4) Bitirme Projesinin ikinci incelemede de ba~anslz olmaSl veya zamanmda teslim
edilmemesi halinde, takip eden yanYllda ogrenciye yeni bir Bitirme Projesi e;ah~masl yapma
hakkl verilir.
Not dnrum belgesi
Madde 21- (1) Ogrenciye istegi Uzerine, ogrenimi slrasmda alml~ oldugu dersleri, 0
derslerdeki ba~an notlanm ve aglrhkh not ortalamasml gosteren bir "Not Durumu Belgesi"
verilir.
YarIyd sonn ve yd sonn biitiinleme smavlarma girebilme ~artlarI
MADDE 22 - (1) Ogrencinin bir dersin yanyll sonu ve bUtUnleme smavlarma girebilmesi
ie;ina~agldaki ~artlan birlikte yerine getirmesi gerekir;

a) Teorik derslerin ve ogretim iiyeleri
uygulamalarm en az % 70'ine katilrms olmasi,

veya

elemanlan

tarafmdan

simfta

yapilan

b) Laboratuvar, proje, atolye, snuf dismda yapilan uygulamalar ve benzeri yanyil ici
cahsmalannm en az % 80'ine katilrms olmasi,
e) Dersi veren ogretim elemam tarafmdan ders degerlendirme kriterlerinde basan smmnm
belirlenmesi kosuluyla 0 derse iliskin uygulama, laboratuvar, proje, atolye, staj, ev odevi ve
benzeri yanyil ici cahsmalannm yapilan egitim-ogretimin ozelliklerinin gerektirdigi diger
cahsmalan veri len sureler icinde ve basanli olarak yaprms olmasi,
(2) Aldrgi bir dersin yanyil sonu ve btitunleme smavlanna girebilmesi icin gereken bu
Uygulama Esaslannda on gorulen diger sartlann ttlmiinu yerine getirmemis olan bir ogrenci 0
dersi tekrarlamak zorundadir.
Kabul edilebilir bir mazeret nedeni ile smava/degerlendirmeye girememe
Madde 23- (l) Esaslan 34 uncu maddede belirtilen ve Fakulte Yonetim Kurulu tarafmdan
kabul edilen bir mazeret nedeni ile bir dersin ara smavma girememis olan ogreneiler icin bir
defaya mahsus olmak uzere mazeret smavi acihr. Mazeret smavmm hangi tarihte, nerede ve ne
sekilde yapilacagiru Fakillte Yonetim Kurulu tespit ve ilan eder.
(2) Acilan bir mazeret smavi icin tekrar bir mazeret smavi acilmaz.
(3) Bu Uygulama Esaslarmm 34 tincu maddesinde belirtilen ve Fakulte Yonetim Kurulu
tarafmdan kabul edilen bir mazeret nedeni ile bir dersin yanyil sonu ve butunleme smavma
girememis olan bir ogrenci icin mazeret smavi acilrnaz. Aneak, Turkiye'yi yurt dismda temsil
eden milli sporeu ogreneilere yansmalar veya yansmalara yonelik kamp surelerinde
katilamadiklan yanyil sonu ve biittlnleme smavlan icin Fakulte Yonetim Kurulu karan ile
mazeret smav hakki verilebilir.
(4) Faklilte Yonetim Kurulu tarafmdan kabul edilen bir mazereti olmaksizm bir dersin ara,
yanYll sonu veya blitlinleme smavma girmeyen ogrenci 0 smav hakkml kullanml~ ve 0 smavda
slflr not alml~ saYlhr.
Smav diizeni
MADDE 24 - (1) Her tlirlli smav, uygulama, laboratuar, atolye, ev odevi, yanyll i~i proje
ve benzeri diger ~ah~malarda, her ne ~ekilde olursa olsun kopya ~eken, hile yapan, yapmak lizere
giri~imde bulunan, yapanlara yardlm eden veya ilgili evrakm ineelenmesinden kopya ~ektigi
sonradan anla~llan bir ogrenei 0 smav ya da ~ah~madan slflr not alml~ saYlhr.
(2) Smav slrasmda her ne ~ekilde olursa olsun smavm genel dlizenini bozan ogreneiler
smav salonundan ~lkanhr ve 0 smavdan slflr not alml~ saYlhrlar.
(3) Yukanda belirtilen hallerde ilgili ogreneiler hakkmda, aynea 131111985 tarihli ve
18634 saYlh Resmi Gazete'de yaYlmlanan Yliksekogretim Kurumlan Ogrenei Disiplin
Yonetmeligi hliklimleri uygulamr.
Smav ve ~ah~ma sonu~larmm duyurulmasl
MADDE 25 - (I) Bir smavm veya yanyIl i~i ~ah~masmm sonu~lan, 0 smavm yapIldlgl
veya ogreneilerin 0 yanYll i~i ~ah~masml ilgili ogretim elemamna teslim etmeleri gereken
tarihten itibaren yirmi glin i~inde ve derslerin kesildigi glin ogreneilere duyurulur.
(2) Bir dersin yanyll sonu veya blitlinleme smavma giren ogreneilerin ba~an durumlanm
gosteren not ~izelgeleri ve smav evrakl, Bollim Ba~kanhklan kanahyla en ge~ 0 smav glinUnU
izleyen bir hafta i~inde Faklilte Dekanhgl'na sunulur.
(3) Yanyll sonu veya blitUnleme smav sonu~lan aneak Faklilte Dekanhgl tarafmdan
a~lklamr.
(4) Ogreneiler blitUn ogrenim sUreleri boyunea Fakliltenin ilgili Uygulama Esaslan,
Yonerge ve diger dUzenleyiei hUklim, ilke ve Esaslan bilmek; bunlan ogrenmek i~in
kendilerinden beklenen ilgi ve ozeni gostermek ogretim, ders ve smav programlarma, ba~an
durumu ~izelgelerine ve diger hususlara ili~kin olarak Faklilte Yonetimi tarafmda yapIlan
duyurulan, ilgi ve ozenle izlemekle ylikUmllidlirler. Ogreneiler usulline gore yapllml~ bir
duyuruyu gormediklerini ileri sUremezler.

Smav sonucuna itiraz
MADDE 26 - (l) Bir smavm veya yanyil ici cahsmasuun sonucuna, ilan tarihinden
itibaren yedi gun icinde ve sadece maddi hata yonunden itiraz edilebilir. Itiraz, Fakulte
Dekanhgina verilen bir dilekce ile yapihr. Fakillte Dekanligi tarafmdan smav kagitlannda, smav
cetvellerinde veya ilgili cahsma evrakmda bir maddi hata tespit edilirse, bu hata ilgili ogretim
elemanmm da gorusu ahndiktan soma, Fakillte Yonetim Kurulu karan ile dilzeltilir ve ilan edilir.
(2) Ogrenciler, ogretim elemanmm not takdirine iliskin hata itirazmda bulunamazlar.
Derste basarisizhk
MADDE 27 - (l) Bir derste basansiz olan ogrenci 0 dersi 22 nci maddedeki turn
yukumlulukleri yerine getirerek tekrarlamak zorundadir,
(2) Devam sartim sagladig: bir derste basansiz olan bir ogrenci, dersi tekrarlayacagi
yanyil icin kayit yenileme sirasinda bir dilekce ile Fakulte Dekanhgma bildirmesi kaydi ile ister
ise 0 dersin teorik kismmdan ve ogretim elemam tarafmdan smifta yapilan uygulamalardan
devam muafiyeti verilmesini isteyebilir. Devamdan muafiyet verilmesi durumunda, ogrenci 0
derse yeniden kaydolmak, ara smavlarma katilmak ve bu Uygulama Esaslarmm 22 nci
maddesinin birinci fikrasmm (b) ve (c) bentlerindeki sartlan yeniden yerine getirmek zorundadir.
(3) Yanyil sonu/yil sonu ve butunleme smavi yapilmayan uygulama agirhkh derslerde ve
Iaboratuar derslerinde basansiz olan ogrenciler, bu dersleri tilmil ile tekrarlamak ve devam etmek
zorundadir.
Ders notlari ve basarr durumu
MADDE 28 - (l) Bagil degerlendirme sistemine gore bir ogrencinin bir dersten basan
notu, 0 derse ait yanyil ici cahsmalannda gosterdigi basan duzeyi ve yanyil sonu veya
butunleme smavmda aldigi not birlikte degerlendirilerek smifm basan duzeyine gore belirlenir.
Bagil degerlendirme olarak amlacak bu degerlendirme, dersi veren ogretim elemam tarafmdan,
notlarm istatistiksel dagihrm ve siruf ortalamasi goz onunde bulundurularak yapihr. Bagil
degerlendirme sonunda her ogrenciye, dersi veren ogretim elemam tarafmdan basan derecesini
belirten harflerle ifade edilen basan notu takdir olunarak verilir. Basan notlarmm ifade ettikleri
basan dereceleri ve kat sayi 1an a~agl
~ da kiI t abi 0da_gos
.. t en'1ml~
. tilr.
Puan
Yanyd Ders Notu
Katsql
90-100
AA
4.00
85-89
BA
3.50
80-84
BB
3.00
75-79
CB
2.50
70-74
CC
2.00
65-69
DC
1.50
60-64
DO
1.00
50-59
FD
0.50
49 ve a~aglsl
FF
0.00
(2) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC, DO notlarmdan birisini alan ogrenci 0 dersi
ba~arml~ saYlhr.
(3) Aynca; Y (Yetersiz), B (Ba~anh), M (Muaf) notlan ortalamaya kattlmayan notlar ve 0
(Devamslz), E (Eksik) notlan ge9ici notlar olup, bunlardan;
a) D notu derse devam yilkilmlillilklerini veya ders uygulamalarma ili~kin ko~ullan yerine
getirmedigi i9in smava girme hakkml elde edemeyen ogrencilere verilir ve not ortalamasl
hesabmda (FF) notu i~Iemi gorilr.
b) B notu, not ortalamalarma kattlmayan derslerden ba~anh olan ogrencilere verilir.
c) Y notu, not ortalamalanna kahlmayan derslerden ba~an gosteremeyen ogrencilere
verilir.
9) E notu, yanYII i9inde ba~anh oidugu halde ders i9in gerekli ko~ullan tamamlayamayan
ogrencilere verilir. Ogrenci, herhangi bir dersten (E) notu aldlgl takdirde notlarm Fakillte

Dekanhgma teslimi tarihinden itibaren bir ay icinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak
zorundadir. Aksi halde, (E) notu (FF) notu haline donusur.
d) M notu, ogrencinin daha once alnus olduklan ve denklikleri kabul edilerek en az ders
yukune sayilan dersler icin Fakulte Dekanligi onerisi uzerine Fakulte Yonetim Kurulu karan ile
muaf olunan dersler icin verilir.

Basarr notu ve basart diizeyinin degerlendirtlmesi
MADDE 29 - (1) Ogrencinin bir derste veya donemde sagladigr basan notu

0 dersi veya
donemi basarrrus olup olmadigmm tespitinde ve diploma derecesinin belirlenmesinde esas
ahnacak nottur.
(2) Bagrl degerlendirme sistemi uygulanan bclum/programlarda basan notu ve basan
dtizeyinin degerlendirilmesine iliskin esaslar sunlardir:
a) Derslere devam zorunlu olup, bir dersin basan notu; ogrencinin 0 dersin yanyil ici notu
ile yanyil sonu veya bUtUnleme smavmdan aldig: notlarm % 40 - % 60 araligmda Fakulte Kurulu
tarafmdan onaylanrrns her bir derse iliskin ders tamtim formlarmda belirlenen oranlarda
katkismm almmasi ve elde edilen saymm en yakm tam sayiya cevrilmesi sureti ile belirlenir.
b) Bir dersin yanyil sonu ve butunleme smavma girebilme kosullanm yerine getirmeyen
ogrencilerin listesi dersi veren ogretim elemam tarafmdan yanyihn son haftasi icerisinde Fakulte
Dekanhgma verilir ve ilan edilir. Bu ogrenciler bu dersten (D) alnus sayihrlar,
c) Beden Egitimi ve Giizel Sanatlar derslerinde ara smavlan yapilmaz, Ogrencilerin basan
durumlarmm degerlendirilmesi, bu Uygulama Esaslannm 22 nci maddesinde belirtilen sartlan
yerine getirmesi kosuluyla yanyil ici veya yil ici cahsmalannda gosterdikleri basan duzeyleri
goz onune almarak, B veya Y notu olarak degerlendirilir, Y notu olarak degerlendirilmis olan
ogrenciler, bu dersleri tumu ile tekrarlamak ve devam etmek zorundadirlar.
c) (Degi~ik:SK-27/02/2018-482/04) Deniz Ulastirma Isletme Muhendisligi BoWmU
ogrencilerinin 3. Deniz Staji, Gemi Makineleri lsletme Muhendisligi BoWmU ogrencilerinin
Deniz Stajl hari~ diger stajlar ile Denizcilik i~letmeleri Yonetimi BoWmU ve Lojistik Yonetimi
BoWmU ogrencilerinin yapmakla yUkUmW olduklan stajlar ve egitimler saylsal olmayan
degerlendirme ~ekillerinden biriyle (kabul, ba~anh) degerlendirilir.
d) Bu Uygulama Esasalannm 8 inci maddesinin U~UncUflkrasl uyarmca sorumlu oldugu
tek dersin smavlarma girmeye hak kazanan ogrencilerden sorumlu oldugu tek dersi en az bir kez
alml~ ve bu Uygulama Esaslarmm 22 nci maddesinin birinci flkrasmda belirtilen ~artlan yerine
getirmi~ olan bir ogrenci 0 derste sagladlgl yanyll i9i notuna bakIlmdan smavlarmda DO notu
alml~ olmasl halinde 0 dersi ba~arml~ saYlhr.

BESiNCi BOLUM
c;e~itlive Son Hiikiimler
Smav evrakmm saklanmasl
MADDE 30 - (1) Smav kagltlan, odevler, projeler, laboratuar ve staj raporlan gibi
evraklar FakUlte Yonetim Kurulunca daha uzun sUre ile saklanmasma karar verilmi~ olmadlk~a,
son i~lem gordUkleri tarihten itibaren iki yll sUre ile FakUlte Dekanhgl tarafmdan saklamr ve bu
sUrelerin sonunda normal usuller uyarmca imha edilebilir.

Genel gijriinii~ ve giyini~
MADDE 31 - (1) (Degi~ik:SK-27/02/2018-482/04)FakUltemiz Deniz Ula~tlrma i~letme
MUhendisligi BoWmU ve Gemi Makineleri i~letme MUhendisligi BoWmlerinde egitim ogretim
Uniformahdlr. Ogrenciler giyim ve genel gorUnU~konusunda ilgili mevzuat ile Oniversitemiz
Senatosu tarafmdan onaylanan "Dokuz EylUi Oniversitesi Denizcilik FakUltesi Deniz Ula~tIrma
i~letme MUhendisligi ve Gemi Makineleri i~letme MUhendisligi BoWmU Ogrenci Klyafet
Yonergesi" hUkUmlerine uymak zorundadlr.

TebJigat
MADDE 32 - (1) Ogrencilere teb Iigat, kaYlt slrasmda bildirdikleri adrese posta ile
gonderilmek veya FakUlte tarafmdan ilan edilmek suretiyle yaplhr. Ogrenciler posta adreslerinde

•,

meydana gelen degisiklikleri, en gee bir hafta icinde ogrenci isleri bUrosuna yazih olarak
bildirmek zorundadir. Adreslerindeki degisiklikleri bildirmemis veya yanhs veya eksik adres
vermis olan ogrencllcrin, dosyalannda mevcut en son adreslerine tebligatm yapilrrus olmasi
halinde kendilerine tebligat yapilrms sayihr.
Ogrenime ara verme izni
Madde 33 - (1) Fakulte Yonetim Kurulu tarafmdan kabul edilen hakh ve gecerli bir
mazeret nedeni ile ogrenimine ara vermek zorunda kalan bir ogrenciye, kendisine izin
verilmesine dair bir dilekce ile basvurmasi ve mazeretini belgelemesi kaydi ile FakUlte Yonetim
Kurulu tarafmdan bir defa da en az bir, en 90k iki yanyil sure icin ogrenirne ara verme izni
verilebilir. Ogrencinin ogrenime ara verdigi sure, 0 ogrenci icin bu Uygulama Esaslarmm 8 inci
maddesinde belirtilen ogrenim sUresine eklenir. SUre ekleme nedeni ve eklenecek sure FakUlte
Yonetim Kurulu kararmda belirtilir.
(2) Ogrenci, izinli oldugu sure icinde ogrenimine devam edemez ve her turlu ogrencilik
haklan dondurulur. Bir yanyil sUreli ara verme izni, izin verildigi yanyil baslangicmdan, takip
eden yanyilm derslerinin basladigi tarihe kadar olan sUreyi kapsayacak sekilde verilir.
Hakh ve gecerli mazeretler
MADDE 34 - (1) FakUlte Yonetim Kurulu tarafmdan kabul edilmis olmak kaydi ile
ogrenciye, mazeret smavlan acilabilir ve asagidaki hallerde ogrenime ara verme izni verilebilir:
a) Ogrencinin saglik kuruluslanndan almacak bir rapor ile belgelendirilmek kaydiyla
saglikla ilgili mazeretlerinin olmasi,
b) Ogretimin aksamasi sonucunu doguracak olaylar sebebi ile ogrenime Yuksekogretim
Kurulu karan ile ara verilmesi,
c) Mahallin en bUyUkmUlki amirince verilecek bir beige ile belgelenmis olrnasi sam ile
tabii afetler nedeni ile ogrencinin ogrenimine ara vermek zorunda kalrms olmasi,
9) Ogrencinin ekonomik nedenlerle ogrenimine ara vermek zorunda oldugunu belgelemesi,
d) Gozaltma ahnan veya tutuklanan ogrencilerin gozalti ve tutukluluk halinin takipsizlikle
sonuclanmasi ya da uzerine atih SU9nedeniyle beraat etmeleri,
e) Ogrencinin tecil hakkmi kaybetmesi veya tecilinin kaldmimasl sureti ile askere
ahnmasI,
f) FakUlte Yonetim Kurulu tarafmdan mazeret olarak kabul edilebilecek diger hallerin
ortaya 9IkmasI,
(2) Ogrencinin mazeretinin varhgmi kamtlayan belgeleri, mazeretinin sona ermesinden
itibaren en ge9 be~ i~ gUnUi9inde FakUlte Dekanhgma sunmaSI gerekir. Aksi halde, bu husustaki
ba~vurusu dikkate ahnmaz.
Aglrhkh ortalama ve diploma derecesi
MADDE 35 - (1) Bir (bagII)yanytl/(aktif)YII sUren bir dersin/donemin "kredisi" 0
ders/donem i9in haftahk teorik ders saati miktarma, 0 derse/doneme ili~kin olarak yapiian
uygulama, laboratuar veya diger 9ah~malann haftahk saat miktarlarmm yansl eklenmek sureti
ile belirlenir.
(2) Beden Egitimi veya OUzel Sanatlar derslerinden ahnan notlar ile bu Uygulama
Esaslarmm 28 nci maddesinde ortalamaya katIlmayacagi belirtilen notlar agIrhkh ortalamalarm
hesaplanmasmda dikkate almmaz.
(3) Bir ogrencinin ogretimini ba~an ile bitirerek diploma alabilmesi i9in gene I not
ortalamasmm en az 2.00 oimasl gerekir. izledikleri programdan mezun olmak i9in gerekli bUtUn
derslerden geger not aldIklan halde mezun olmak i9in gerekli 2.00 genel not ortaiamasmi
saglayamayan son simf ogrencilerine genel not ortalamalanm yUkseitmek Uzere ogretim
planmda yer alan son dort yanytl derslerinden 2.00 genel not ortaiamasl ~artmi saglayabilecek
ise tek ders smav hakki tammr. 2.00 genel not ortaiamasl ~artmi tek ders smaVI ile
saglayamayanlara ise son dort yanytl derslerinden yanYll i9i ve yanytl sonu veya bUtUnleme
smav hakki tammr. Ogrenciler bu smav haklanm derslerin a91ldIgi yanYIldaki smav doneminde

·..
kullamr. Bu smav hakkmdan yararlanmak isteyen ogrenciler hangi derslerden smava
gireceklerini yanyil basmda kayit yenileme islemi sirasmda bildirirler.
(4) Genel not ortalamasi bag II degerlendirme sisteminde 3.00 ile 3.49 arasi aktif egitim
sisteminde 80 ile 84.99 arasi not alnus olan ogrencilere onur, bagil degerlendirme sisteminde
3.50 ile 4.00 arasi, aktif egitim sisteminde 85 ile 100 arasi not alnus olan ogrencilere yuksek
onur listesine gectiklerini belirten beIge verilir. Ancak, disiplin cezasi alan ogrenciler bu haktan
yararlanamazlar.
(5) Ogrencilerin diploma dereceleri, notlara ait ogrenci burosunda saklanan orijinal
belgelerden yararlarnlarak belirlenir.
(6) (SK-27/02/2018-482/04) Deniz Ulastirma lsletme Muhendisligi Bolumu ve Gemi
Makineleri Isletme Muhendisligi Bolumu ogrencilerinin mezun olabilmesi icin Deniz Ulastirma
Isletme Muhendisligi Bolumu ogrencilerinin 12 Ay Acik Deniz Stajmi, Gemi Makineleri Isletme
Muhendisligi Bolumu ogrencilerinin 6 Ay Atolye Becerilerini Gelistirme Egitimi Beceri Stajmi
ve 6 Ay Acik Deniz Stajim tamamlamalan gerekmektedir.
Diploma
MADDE 36 - (1) Fakulte tarafmdan verilecek diplomalar, Universite Yonetim Kurulu
tarafmdan belirlenecek esaslar cercevesi icinde duzenlenir,
(2) Diplomalar hazirlanmcaya kadar ogrenciye bir gecici mezuniyet belgesi verilir.
(3) Diploma veya gecici mezuniyet belgesinin verilebilmesi icin ilgili mevzuatla belirlenen
mali yukumluluklerin yerine getirilrnis olmasi gerekir.
On Lisans diplomasi
MADDE 37 - (1) Lisans duzeyinde ogrenim goren bir ogrenciye, ilk dort yanyilm butun
derslerini basan ile tamamlarrus olmak kaydi ile ve istekleri halinde Lisans Ogrenimlcrini
Tamamlamayan veya Tamamlayamayanlann On Lisans Diplomasi Almalan veya Meslek
Yuksekokullanna intibaklan Hakkmda Yonetmelik hukumleri cercevesinde on lisans diplomasi
verilir.
Kayrt silme
MADDE 38 - (1) ilgili mevzuat hukumlerine gore kayit silmeyi gerektiren hallerde,
Fakillte Yonetim Kurulu karan ile ogrencinin kaydi silinir.
Hiikiim bulunmayan hailer
MADDE 39 - (1) Bu Uygulama Esaslarmda hiikum bulunmayan hallerde, ilgili diger
mevzuat hukumleri ile Senato, Universite Yonetim Kurulu, Fakiilte Yonetim Kurulu kararlan
uygulalllr.
Yiiriirliikten kaldlrdan uygulama esaslarl
Madde 40- (1) 02/0912010 tarih ve 373/8 saYI1t Senato karan ile kabul edilmi~ olan
Denizcilik Fakiiltesi Ogretim ve Smav Uygulama Esaslan yiiriirliikten kaldIrllml~tlr.
Yiiriirliik
Madde 41- (1) Bu Uygulama Esaslan Senato karan ile yiirurliige girer.
Yiiriitme
Madde 42- (1) Bu Uygulama Esaslan hiikiimlerini Denizcilik Fakiiltesi Dekalll yiiriitiir.

