
Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunun Eğitim Öğretimle İlgili Olarak 
Aldığı Bazı Kararlar 

 
1.) Bütünleme Sınavı ve Yaz Öğretimi ile ilgili hususlar 
 
29.09.2017 tarih ve 283/1 sayılı senato kararı 
“Bütünleme Sınavı ve Yaz Öğretimi ile ilgili hususlar görüşüldü. Karar; Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığının, bütünleme sınavları ile yaz öğretimi hakkında 14.09.2017 tarih ve 
62110 sayılı yazısındaki “Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından 
bütünleme sınavı ile yaz öğretiminden en az birinin uygulanması gerektiği” hususu uyarınca; 
a. Üniversitemizde bütünleme sınavı uygulaması yapıldığı için, yaz okulu uygulaması 
yapılmamasının uygun olduğuna; 
b. Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin, başka Üniversitelerin yaz okullarından ders 
almalarının uygun olmadığına; 
c. Üniversitemiz Senatosunun 08.05.2015 tarih ve 264 Sayılı Kararının 7. maddesi ile kabul 
edilen ve 17.06.2016 tarih ve 271 Sayılı Kararının 16. maddesi ile değiştirilen “Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Yaz Öğretiminde Diğer Üniversitelerden Ders Alma İlkeleri”nin yürürlükten 
kaldırılmasının uygun olduğuna karar verildi” 
 
2.) Kapatılan İkinci Öğretim Programı Başarı Değerlendirmesi 
 
02.12.2016 tarih ve 275/2 sayılı senato kararı 
“Üniversitemizin kapatılan ikinci öğretim programlarında derse yazılan öğrenci sayısının 10 
ve altında olması halinde öğrencilerin başarı değerlendirmelerinin örgün öğretimle birlikte 
yapılması hususu görüşüldü. Karar; Üniversitemizin kapatılan ikinci öğretim programlarında 
derse yazılan öğrenci sayısının 10 ve altında olması halinde öğrencilerin başarı 
değerlendirmelerinin örgün öğretimle birlikte yapılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar 
verildi.”  
“10.02.2017 tarih ve 282/14 sayılı senato kararı; Üniversitemizin kapatılan ikinci öğretim 
programlarında derse yazılan öğrenci sayısının 10 ve altında olması halinde öğrencilerin 
başarı değerlendirmelerinin örgün öğretimle birlikte yapılmasına ilişkin 02.12.2016 tarih ve 
275/2 sayılı Senato Kararının; 2016 - 2017 dönemi bahar yarıyılından itibaren uygulanmasının 
uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.” 
 
3. Mühendislik Fakültesinde Okutulan Mühendislik Tasarımı , Tasarım Projesi ve Bitirme 
Projesi Dersi İle İlgili Alınan Senato Kararı 
 
A) Üniversitemiz “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin, 28. maddesinin 2. 
fıkrasında yazılı “Dördüncü yarıyılın sonunda genel not ortalaması 1.80’in altında olan lisans 
öğrencileri üst yarıyıllardan ders alamazlar.” hükmü bulunması nedeni ile, 01 Temmuz 2015 
tarih ve 40 sayılı Mühendislik Fakülte Kurulunda alınan “Fakültemiz öğrencilerine 7. yarıyılda 
okutulmakta olan Mühendislik Tasarımı dersine yazılabilmeleri için 1., 2., 3. ve 4. yarıyıldaki 
tüm derslerden başarılı olma şartının” kararının iptal edilmesinin ve 2014-2015 Eğitim-
Öğretim yılından itibaren uygulanan ders programına tabi olan tüm öğrencilerin bu haktan 
yararlanmasının uygun olduğu (21.09.2018 tarih ve 291 sayılı Senato Kararı) 

 B) Mühendislik Fakültesine bağlı bölümlerinde, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz 
yarıyılında mezun durumunda olabilecek öğrencilerin Eğitim Planında ön koşullarla ilgili 
düzenlemeden kaynaklanan mağduriyeti gidermek amacıyla bir kereye mahsus olmak üzere, 
“Tasarım Projesi” ve “Bitirme Projesi” derslerine yazılmalarının uygun olduğu (21.09.2018 
tarih ve 291 sayılı Senato Kararı) 



4.) Üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü II. öğretim programına 
2018 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavı ile yerleştirilen öğrencilerin, örgün öğretim 
programına aktarılması ile ilgili Üniversite Senatosunun 07.12.2018 tarih ve 292/8 sayılı kararı; 

 
“Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü II. Öğretim Programına 2018 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yerleştirilen öğrencilerin sayısının on adetten daha 
az olmaları nedeniyle örgün öğretim programına aktarılmasının uygun olduğuna ve gereğinin Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığınca yerine getirilmesine oy birliği ile karar verildi.” 

5.) Üniversite Senatosunun 26.04.2019 tarih ve 297/1-F sayılı kararı; 

Üniversitemiz Enstitüler bünyesindeki lisansüstü programlara, AB Ufuk 2020 Çerçeve Programı veya 
benzer bir uluslararası proje kapsamındaki görevlerinden dolayı öğrenci kabul edilebilir. Kabullerde 
öğrencilerin lisans veya yüksek lisans transkriptleri incelenir ve hangi programa uygun olduğuna 
Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Programa kabul edilen öğrencilerin lisansüstü danışmanı ve/veya 
ek danışmanı, ilgili projedeki danışmanı ve/veya ek danışmanı (enstitü anabilim dalı uygunluğuna 
bakılmaksızın) Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Bu öğrenciler, proje protokolünde belirtilen 
AKTS kredisine eş değer ders, seminer almak ve benzer eğitim faaliyetlerine katılmak zorundadır. 
Öğrencilerin daha önce veya proje süresinde KTÜ dışında lisansüstü seviyede aldığı dersler, seminer 
ve eğitim faaliyetleri EYK kararı ile ders yüküne saydırılabilir. Öğrenci, enstitü yönetim kurulunun 
belirleyeceği tarihlerde yeterlik sınavına girmek, tez önerisini sunmak ve en az üç tez izleme sınavını 
başarmak zorundadır. Öğrencinin lisansüstü öğrenim süresi projenin bitiş tarihi ile sona erer. 
Programa kabul edilen öğrencilerin yeterlik, tez önerisi, tez izleme ve tez savunma sınavları KTÜ 
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yapılır.  
 

6.) Üniversite Senatosunun 14.05.2020 tarih ve 308/2 sayılı kararı; 

1.) Akademik birimlerin, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi yarıyıla ilişkin akademik 
takvimlerinin Senatoda kabul edilen şekliyle uygulanmasına,  

2.) Yarıyıl içi çalışmaları ve tüm sınavların, dersi veren öğretim elamanının tercihine bağlı olarak 
çevrimiçi (online) ödev, proje, sunum ve sınav yöntemleri kullanılarak yapılmasına, öğretim 
elemanlarının lisansüstü dersler için bu uygulamalara ilave olarak, kayıt altına almak koşulu ile sözlü 
sınav da yapabilmelerine, 

3.) Başarı notunun, tüm hazırlık, meslek yüksekokulu ve lisans programları için 60, yüksek lisans 
programları için 70 ve doktora programları için 80 olmasına ve ilgili programlarda, başarı notu bu 
puanların altında kalan öğrencilerin doğrudan başarısız sayılmasına,  

4.) Notların mutlak sisteme göre harfli notlara dönüştürülmesine ve harflendirme işleminin, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine 
Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar Tablo 3’te verilen mutlak not değerlendirme 
sistemine göre yapılmasına,  

5.) Dönem başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışma notunun ağırlığının %50 ve yarıyıl sonu 
sınavı (veya bütünleme sınavı) notu ağırlığının %50 olarak dikkate alınmasına,  

6.) Yarıyıl içi çalışma notları ne olursa olsun öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmeleri için yarıyıl 
sonu veya bütünleme sınavından 100 üzerinden en az 45 almaları gerektiğine,  

7.) Mazeret sınavının sadece, yarıyıl içi çalışması sınav olarak yapılan dersler için söz konusu olmasına,  

8.) Dönem sonunda başarısız olunan tüm dersler için öğrencilere bütünleme sınavına girme hakkı 
verilmesine,  



9.) Mimarlık Fakültesine bağlı bölümler, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünün Bitirme Projesi 
ve ön koşullu proje dersleri ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünün proje dersleri için bütünleme 
sınavı ve mezuniyet sınavı yapılmamasına,  

10.) Tüm sınav ve uygulamaların (lisansüstü derslerdeki sözlü sınavlar da farklı dijital iletişim 
teknolojilerinin kullanılabilmesine) mevcut uzaktan eğitim sistemi kullanılarak yürütülmesine,  

11.) Sınav türü, sınav süreleri ve benzeri süreçlerle ilgili konuların, ilgili birimlerin kurullarının 
yetkisine bırakılmasına,  

12.) Uzaktan eğitim sistemi üzerinde sınav, ödev ve proje uygulamalarının nasıl yapılacağı konusunda 
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından öğretim elemanlarına gerekli eğitimlerin 
verilmesine ve öğretim elemanları ve öğrenciler için gerekli eğitim materyallerinin hazırlanmasına,  

13.) Sınav, ödev ve proje süreçlerinde öğrenci tarafında yaşanabilecek teknik problemler açısından 
sorumluluğun öğrencilerde olduğu noktasında gerekli bilgilendirme çalışmalarının yapılmasına,  

14.) Burada açıklanmayan konularda, akademik birimlerimizde uygulanan yönetmelik hükümlerinin 
geçerli olduğuna  

karar verilmiştir. 

 

 


