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SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 

ADAY ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

 

 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Üniversite sınavına girecek ve Sakarya 

Üniversitesi Vakfı Okullarında öğrenim gören lise son sınıftaki başarılı öğrencilere üniversite 

ortamının tanıtılması ve başarılı öğrencilerin Sakarya Üniversitesini daha fazla tercih 

etmelerinin sağlanmasıdır. 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Üniversite sınavına girecek lise öğrencilerine “Aday 

Öğrenci” statüsünde kayıt hakkı verilmesi ve güz-bahar dönemlerinde birer derse yazılma 

hakkının tanınması düzenlemektedir. 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 24/06/1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Kanununun 

(madde 18, 40, 41 ve 42), 04.07.2007 tarih ve 26572 sayılı Bakanlık Genelgesi, 21/05/2010 

tarih ve 27587 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği, 13.05.2011 

tarih ve 2205 sayılı Halk Eğitim Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge ve Milli Eğitim 

Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine (madde 107,108,212) dayandırılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen, 

a) Üniversite: Sakarya Üniversitesini, 

b) Öğrenci: Aday Öğrenciyi, 

c) Okul: Sakarya Üniversitesi Vakıf Okullarını, 

       ç) Bölüm: Aday öğrencinin kabul edildiği bölümü, 

d) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,  

e) Protokol: 12/02/2019 tarihli Sakarya Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesi Vakfı 

Okulları Eğitim, Bilim ve Kültürel İşbirliği Protokolünü ifade eder. 

Aday Öğrenci Belirlenmesi 

MADDE 5- (1) Aday öğrenciler için ayrılacak kontenjanlar Rektörlük tarafından 

bölümlerin görüşleri alınarak belirlenir. Üniversite her yıl, bahar yarıyılı son gününe kadar 

bölüm kontenjanlarını okula bildirir. 

(2) Her yıl Haziran ayının son gününe kadar okul verilen kontenjan kadar aday öğrenciyi 

Protokol hükümleri çerçevesinde belirler ve üniversiteye bildirir. Okul yılda en fazla 15 öğrenci 

bildirebilir. Yıl içinde öğrenci değişimi yapılamaz.  

Kayıt 

MADDE 6- (1) Üniversiteye bildirilen aday öğrenciler arasından, kesin kayıt yaptıracak 

öğrencileri üniversite belirler ve ilan eder. Kesin kayıt listeleri üzerinde değişiklik talep 

edilemez ve değişiklik yapılamaz. Kayıt hakkından vazgeçen öğrenciler için yedek liste 

oluşturulmaz. 

(2) Üniversite, öğrencileri bölümlerin Birinci Öğretim programlarına imkânlar 

dâhilinde yerleştirir ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere kimlik verir. 

(3) Yönetmelikler kapsamında tahakkuk eden ücret, kayıt masrafı gibi ödemeler öğrenci 

veya velisi tarafından ödenir. Belirlenen tarihte ödemeleri yapmayan öğrencinin kaydı silinir. 

(4) Kayıt yaptıran öğrencilerin kampüs içinde ve dışındaki hal, hareket ve davranışları 

için Sakarya Üniversitesi yönetmelik ve kuralları bağlayıcıdır. 

(5) Kayıt ile kazanılan öğrencilik hakları sadece ilgili yılın güz ve bahar yarıyıllarını 

kapsar. Bu süre yaz okulunu içermez ve uzatılamaz.  
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Derse Yazılma 

MADDE 7- (1) Öğrencilerin her iki dönemde alabileceği dersler üniversite tarafından 

her yıl Eylül ayı başında belirlenir ve ilan edilir.  

(2) Öğrenciler ders yazılmalarını, üniversite öğrencileri için hazırlanmış formları 

kullanarak mazeretli yazılma döneminde ve kabul edildiği bölümde yapar.     

Öğrencilik, Ölçme Ve Değerlendirme 

MADDE 8- (1) Öğrenciler yazıldıkları derslerin tüm sorumluluklarını diğer öğrencilerle 

aynı şekilde ve şartlarda yerine getirmek zorundadır. 

(2) Ders içerikleri, ölçme değerlendirme metotları “ebs.sabis.sakarya.edu.tr” üzerinden 

duyurulur ve ayrıca bir bilgilendirme yapılmaz.  

(3) Öğrenciler ders için belirlenen tüm aktivitelere katılmak zorundadır, ölçme 

değerlendirme işlemleri ayrım gözetilmeden yapılır. 

(4) Öğrenciler, Sakarya Üniversitesi’nin öğrencilerle ilgili yönetmeliklerine ve 

yönergelerine tabidir. Sınavlarda veya diğer ölçme değerlendirme etkinliklerinde kuralara 

uymayan öğrenciler Sakarya Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince 

cezalandırılır. 

İlişik Kesme Ve Transkript 

MADDE 9- (1) Öğrencinin aday öğrenci olarak kabul edildiği ders yılının bahar dönemi 

sonunda öğrencinin derslerdeki başarı durumuna bakılmaksızın öğrenciliği sona erdirilir ve 

öğrenci kimlikleri iptal edilir. 

(2) Öğrencilere Yaz Okulu/Bütünleme, Tek Ders veya Önceki Öğrenmelerin 

Tanınması sınavlarına katılım hakkı verilmez. 

(3) Eğitimini tamamlayan öğrenciye, katıldığı dersleri ve başarı notlarını gösteren bir 

transkript verilir. 

(4) Sakarya Üniversitesi uygun görmediği durumlarda, öğrenciliği ihtar vererek bireysel 

veya topluca sona erdirebilir. 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 10- (1)  Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat 

hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 11- (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren 

yürürlüğe girer. 

Yürütme   

MADDE 12- (1)  Bu yönerge Sakarya Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 

 

 

 


