MARMARA tNivERsİTESİ
öNLİsANs vE LİsANs DüZEYtıIDEKİ PROGRAMLAR ARASINDAKİ ÇrFT ANADAL
PROGRAMİ VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESi
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ve Kapsam

l {l) Bu Yönerge, Marmara Üniveısitesi biinyesinde yer alan önlisans ve lisans
düzeyindeki diploma progr.nnluııı arasında yapılacak çift anadal ve yandal pı,ogiamlannın uygulanması
ile ilgili usul ve esaslan diizenler.
MADDE

Dayınak
MADDE 2

- (l) Bu Yönerge, Yükseköğetim Kurumlanrıda Ör isans ve Lisans Düzeyindeki
?rogramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kununlar Aıası Kredi Transferi Yapılması
Esaslanna işkin Yönetmelik ile Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans EğtimÖğetim ve Sınav
Yönetmeliğne dayanılarak hazırlanmrştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (l) Bu Yönergede geçen;
a) AKTS: Avnıpa Kredi Transfer Sistemini,
b) Anadal Pıogramr: Öğencinin Marmaıa Üniversitesine girişte kaydolduğu diploma

progrıımrnı,

c) Biriın: Fakiilteyi. yüksekokulu veya meslek yiiksek okulunu,
ç) Birim Kıınılu: Fakiiltelerde fakiilte kurulunu, yilksekokullarda wksekokul kurulunq meslek
yiiksek okullarında neslek yüksek okulu kurulunu,
d) Birim Yöneticisi: Fakültelerde dekanı, yüksekokullarda müdürü, meslek yüksek okullarında
müdürü,
e) Birim Yönetim Kurulu: Fakii]telerde fakiilte yönetim kurulunu, yiiksekokullarda ytiksekokul

yönetim kunılunu, meslek yüksek okullannda meslek yüksek okulu yönetim kurulunu,

f) Bölüm: Fakiiltelerde, yiiksekokullarda ve meslek yiiksek okullannda diplomaya yönelik
eğitim-öğetim Programrna süip olan alt akademik birimi,
g) Çift anadal progıamı: Başan şartınr ve diğer koşullan sağlayan öğeııcilerin aynı
yükseköğTetim kurumunun iki diploma prograrnından eş zamanlı o|arak ders alıp, iki ayn diploma
alabilnesini sağlayan prograı]]ı,

GANb: Genel ağtlıklı not ortalamasını,
h) İkinci program: Öğencinin anadal progıamrnın yanısrra, çift anadal prograrnr kapsam.ında
ğ)

diploma almak iizere ve/veya yandal programr kapsamında yandal sertifikası almak iizere kaydolduğu
ikinci diploma prograınını,
ı)

Ösyv:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

i) Rektöİ: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

j) Senato: Marmara Üniversitesi Senatosunu,
k) Üniveısite: Marmara Üniversitesini,
l) Yabancı Diller Yüksekokulu: Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yiiksekokulunu,
m) Yandal Programı: Bir diploma progı:ımına kayıtlr bğencinin öngöriilen şaitlan laşıması
kaydıyla, aynı yiikseköğetim kıırumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli biı konuya
yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiy|e, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikas'
alabilmelerini sağlayan programı,
ifade eder.

Programın açılmasr ve müfredıt
MADDE 4 - (l) Çift anadal programr, başwru koşullanna ilişkin altıncr maddenin üçiincü
fikasında belirtilen alarılarda bulunan önlisans diploma programlan ile diğer önlisans programlan
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arasında, lisans programlan ile diğer lisans programlan veya önlisans programları arasında ilgili
böliimlerin ve fakiilte/yiiksekokul kırrullarının önerisi ilzerine senatonun onayı ile açılabiliı.
(2) Yandal programı, Üniversitede lisans diploması veren tiim progıamlar arasında yiirütiilebilir.
(3) Aynı isimde farklı dilde eğitim yapan programlar arasında çift anadal ve yandal programları
uygulanmaz.
(4) Her progıam, çift anadal ve yandal programlarını yürütmek için birer müfredat oluşturur.

(5) Çift anadal proEtralııı müfredatı için gerekli olan asgari ve azami toplam krediler, prognmrn
anadal öğretim süresine (AÖS) bağh olarak, aşağıdaki şekilde belirleniı;:
a) Lisans programlannda çift anadal programlnln asgari toplam kredisi =

AÖs

x 30 A](TS

b) Lisans progıamlannda çift anadal programrnın azami toplarn kedisi : AÖS x 45 AKTS
c) Önlisans programlarında çitl anadal programının asgari toplam kedisi = AÖS x 30 AKTS

d) Önlisans programlarında çift anadal progıamrnın azami toplam kedisi : AÖS x 45 AKTS
(6) Yandal progamr müfiedatı için gerekli olan asgari ve azami toplam krediler, programrn anadal

öğetim siiresine (AÖS) tağlı olarak, aşağıdaki şekilde belirlenir:

AÖS x l5 AKTS
b) Lisans programlannda yandal programının azami toplam kredisi = AÖS x 23 AKTS
(7) Öğencinin çift anadal progranında alması gereken dersler ve kredileri Yiikseköğetim Kurulu
tarafından belirlenen Yiikseköğetim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili böliimlerin ve
fakiilte/yiiksekokul kurultannın gerekçeli önerisi iizerine senatonun onıyı ile arttırılabilir. ilgiıi çift
anadal önlisans/lisal§ progra!]ırnın, öğencinin progTaınm sonunda asgari olarak kazanmasr gereken
bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmrş öğrenim kazanımlarrna sahip olrnasını sağlayacak şekİlde
a) Lisans progıamlaırnda yandal programının asgari toplam kredisi=

düzenlenmesi gerekir.
(s) Çift anadal ve yandal programianna ait ikinci programrn müfredah ile ders/uygulama kedileri
ve içerikleri birim kurulunrrn önerisi ve senatonun onayı ile belirlenir. Değişiklik önerileri her yıl
akademik takvimde belirtilen tarihlerde rektörlüğe iletilir.
(9) Çift anadal programında, proje, bitirme çalışmalan ve stajlanı muafiyeti ikinci anadalda
hangilerinin, hangi içerikte ve sürelerde yaprlması gerektiğini, öğencinin ikinci anadal yaptığ böliim
beliı,ler.

Kontenjan

MADDE 5 - (l) Çift anadal progıamr kontenjanları, hukulq tıp ve sağlık progıamlan ile
müendislik programları hariç olmak iizere, çift anadal yapılacak programlann ilgili yıldaki osyM
klavuzunda belirtilen kontenjanrnın o/o20'sinden az olmamak iizere her yıl akademik takvimde belirtilen
tarihlerde bölüm önerisi ve birim kuıulu karan ile senatoca belirlenir. HukuÇ tıp ve sağlık programlan

ile

mühendistik programlannda

çift

anadat progIamı açılıp açılmayacağına

kontenjanlarına birim kurulu tarafından karar verilir.

ve

açrlacaksa

(2) Yandal progr:ırın kontenjanlan, yandal yapılacak programlann ilgili yıldaki ÖSYM
krlaıuzunda belirtilen kontenjanının o/o l0 undan az olmamak iizere her yl akademik takvimde belirtilen

tarilılerde bötüm önerisi ve birim kurulu karan ile senatoca belirlenir. Hukuh up ve sağlık programlan
ile mühendislik programlannda yandal programı açılıp açılmayacağrna ve açılacaksa kontenjanlarına
birim kurulu tarafrndan karar verilir,
(3) Bir soııraki yıla ait kontenjanlar, her yıl akademik takvimde belirtilen tariblerde bölüm önerisi

ve birim kurulu karaır ile senato tarafından belirlenir. Belirlenen kontenjanlar, giiz yarıyılı
başlangrcndan en geç biı ay önce birimler tarafından ilan edilir.

Çift Anadıl Programrna Başrrrru Koşulları
MADDE 6 _ ( l) Öğenci ikinci anadal diploma programrna, anadal lisans diploma progıamrnda en
erken üçüncü yanyılın bişında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık
yedinci yarıyılln başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında; anadal
programlarda
-önliians
diploma programrnda en erken ikinci yanyılın başında, en geç ise üçiincü yarıyılıı başında
başwrabilir.
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(2) Öğrencinin çift anadal prog!ıımına başrurduğu yarıyıla kadar kayıtlı bulunduğu prognımın
öğretim pıogramında yer alan tiim derslerini almış ve başarıyla tamamlamış olması gerekir. Ancak, üst
yanyllardan alınmış olan derslerde başan şartı ırraıımıız.
(3) Biıinılerin önerileri ile senato tarafından belirlenen aşağdaki alanlara ait programlar arasında,

GANO'lan;

Lisans Programlannda;
Sosyal ve Beşeri Bilimler temel alanlannrn kendi aralannda 3,25
Fen ve Mühendislik bilimleri temel alanlarının kendi aralaıında 3,25

Sağlık Bilimleri temel alanlannın kendi aralannda 3,25

Farklı alanlaı aıasında 3,50 olması,
Önlisans Programlan;
Sosyal Bilimler alanlannın kendi aralannda 3,25
Teknik Bilimler alan]aıınrn kendi aralannda 3,25
Sağlık Bilimleri alanlanıın kendi aralannda 3,25

Farklı alanlar arasında 3,50 olması,

Lisans Prograınlanndan Önlisans Programlannda ikinci anadal yapmak isteyen öğencileriı

GANO'larının 3,50 olması gerekir.
(4) Kısmen ya da tamamen yabancı dille eğtim yapılan programlar4 çift anadal başwrulannda,
anadal pıogramının eğitim dilinin başvurulan pıogramın eğitim dilinden farklı olması durumunda veya
kısmen yabancı dille eğitim veren programlardan tamamen yabancı dille eğitim veren progamlara
başvurulması halinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından başanlı
olmak ya da eşdeğerliği Senato tarafindan belirlenen yabancı dil sınavlanndan asgari yeterlik puanrnı
başvuru sırasında belgelemek şarttır

(5) Özel yetenek srnavı ile öğenci alan bölümlere başıurulması halinde yetenek sınavından yiiz

puan üzerinden en az elli puan alınması gerekir.
(6) Çift anadal progranılanna başvurular

taı,ihlerde yapılır.

eğtimiiğetim ylı başında, akademik takvimde belirtilen

(7) En fazla üç "çift anadal progr.ııııına" başwru yapılabilir. Başvuıu formunda tercih sırası

belirtiliı.

Yandıl Progrımına Bışıuru Koşullırı
MADDE 7 - (l) Öğencinin anadal progamınrn en

erken üçiincü yanyılınrn başında, en geç ise
dört yıllık programlarda beşinci yarıyılının başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılının başında,
altı yıllü programlarda ise dokuzuncu yanylının başında olması gerekir.
(2) Öğrencinin yandal programına başvuıduğu yanyıla kadar kayıth bulunduğu progıamrn öğetim
programında yer alan ttim derslerini almış ve başanyla tamarnlamrş olması gerekir. Ancak, üst
yanyıllardan alınmış derslerde başan şartı anınmaz.
(3) Öğencinin GeNO'sunun en az 2,75 olması gerekir.

(4) Kısmen ya da tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlara, yandal başvurulannü,

anadal programının eğitim dilinin başvurulan prograınrn eğitim dilinden farklı olması durumunda ve

krsmen yabancr dille eğitim veren programlardan taınamen yabancı dille eğitim veren programlara
başvıırulması halinde Yabaıcı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından başanlı
olmak ya da eşdeğerliği Senato tarafindan belirlenen yabancı dil srnavlanıdan asgari yeterlik puanrnr
başvuru sırasında belgelemek şartt[

(5) Öğencinin özel yetenek sınavı ile öğenci ılan tiitün erc başvurması halinde yetenek
sınavından yiie puan iizerinden en az elli puan alması gerekir.
(6) Yandal programlarına başwrular eğitim_öğretim ylı başında, akademik takvimde belirtilen
tarih|erde yapılır.
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(7) En fazla

üç'landal programına" başıuru yapılabilir. Başvuru formunda

tercih sırası belirtilir.

Başvurularrn değerlendirilmesi

MADDE 8{1) Çift

anadal ve yandal programlanna öğenci kabulü akademik takvimde belirtilen
yapıIır.
kalarak
tarihlere bağh
(2) Merkezi yerleştirme ile öğenci alan lisans programlanna yapılan başwrular, öğencinin anadal
pı,ogramındaki GANO'su ve ikinci programın puan tiiründeki merkezi yerleştirme puanı ve tercih
sıralaması diikate alınarak değerlendirilir. Aşağdaki formül kullanılarak adayın l00 üzerinden

değerlendirme puanı hesaplanır.

a)

Bilim Alan içi değerlendirme puanı şu şekilde hesaplanrr:
Adavın GANO'su
Adayın ÖSYS puanı
Değerlendirme puanı

b)

Programın taban puanl

x60+

4,00

Bilim alanı arası değerlendirme puanı şu şekilde hesaplanrr:
Adavm öSYS Duanı
Adavın GANO'su
/ 70Değerlendirme nuanı -

------:-

ş;6fu;;oo*ru.-:

X40

<

30

(3) Merkezi yerleştirme veya slnavslz geçiş ile öğenci alan önlisans programlanna yapılan
başırırularda, öğencinin anadal programındaki GANO'su değerlendirme puanı olarak kabul edilir.
(4) Adaylar en yüksek değerlendirme puanından en d$ük puana göıe sıralanır. Değerlendirme
buna göre yapılır. Değerlendirme puanı eşit olan adaylar arasında seçme yapılıı*en adaylardan yaşı
ktiçük olana öncelik tanınacaktır. Yaşta da eşitlik olduğu takdiıde bu adaylar kontenjan fazlası olarak
yerleştirilecektir.

(5) Özel yetenek sınavı ile öğenci alan progıamlara yapılan başvurular, öğencinin anadal
pıogramına bağlı olarak aşağıdaki şekillerde değerlendirilir.

(a) Öğrencinin anadal programına kabulü sırasında girdiği yetenek snavurrn; çift anadal veya
yandal başrurularında yapılması gerek€n yetenek sınavıyla içrik ve nitelik olarak aını olması
durumunda yapılacak başırırularda yetenek smavına girme şarh aranmaz. Bu başııırulann
değerlendirilmesinde adayın anadal progı?mındaki GANO'su ve ikinci programın puan tiiıiindeki
merkezi yerleştirme puanı dikkate ahnır. Aşağdaki formül kullanılarak adayın 100 üzerinden
değerlendirme puanı hesaplanır.

Değerlendirme

Adayın OSYS puanı

puaİu

Programın taban puanı

X40 +

Adayın GANO'su
4,00

,.60

(b) Birinci maddede belirtilen pıogranların birbiri arasındaki çift anaül ve yandal programr
başvurulaıl dışında kalan başvurulaıın değerlendirilmesinde, adayn l00 puan iizeı'inden hesaplanan

yetenek sınavı puanı, 4,00 puan iizerinden anadal programmdaki GANO'su ve ikinci programrn puan

tiirtindeki merkezi ÖSYS yerleştirme puanr ve tercih srralamasl dikkate alınarak değerlendiriliı.
Aşağıdah formü kullaıularak adayın l00 iizerinden değerlendirme puanr hesaplanrr.

Değerlendirme

Yetenek sınaVr puanı

prıiınr

l00

X50 +

Adayn ÖSYS puaru
Progıamın taban puanı

x20 +

Adavın GANO'su
4,00

X30

(4) Başwrduğu lisans pıogramının puan tiiriinde ÖSYS puanr olmayan adaylar için. ÖSYS pııanı

olarak bir ytikseköğetim kurumunun

ilgili diploma progıar na (uzalııan eğitim ve ikinci
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öğretim

prograrrılaıı düil) ÖSYM tarafindan merkezi sınavla yerleştiriten en düşiik puanlı öğencinin giıiş puanı
esas aIınır.

(5) Öğencinin, başvurdufu lisans programrnın puan tiiriindeki ÖSYS puanının dördüncü fikıada
belirtilen en di§iik puandan düa di§iik olması durumunda bu f*rada belidilen en düşiik puan esas
alınır.
(6) Öğencilerin çift anadal ve yandal programlanna kabulü ikinci program birim yönetim kurulu
tarafından karara bağlanrr.
(7) Değerlendiıme sonuçlan asil ve a§il kontenjan kadar yedek adaylar halinde ilan edilir. Yedek
aday işlemleri de asil aday işlemleri gibi yürütülür.

(8) Çift anadal ve yandal program kabulleri anadal programrnın bağı olduğu birim yönetim
kurulunun onayı ile kesinleşir, karar öğencinin dosyasına işlenir ve ilgili bölüm ve danışman birim
tarafından bilgilendirilir. Karann bir ömeği ikinci programın birimine gönderiliı.

Kıyıt

MADDE

9

biıimde yapılır,

- (l) Çift anadal

ve yandal prograınlanna kayıt işlemleri ikinci progıamın bağlı oldugu

(2) Birden fazla ikinci diploma programına ve birden fazla yandal progrıımrna kayıt yapılamaz.
Ancak, ayıı anda çift anadal ile yandal programlanna kayıt yapılabilir.

İntibak

MADDE r0 - (l) Öğencinin çift anadaVyandal programları kapsamında alacağı dersleri
belirlemek için intibak komisyonu tarafından ders intibal« yapılır.
(2) Ders intibakı yapıhrken öncelikli olarak öğencinin anadal müfiedatı dikkate almrr, transkıipt
yardımcr doktiman olarak kullanrlır.
(3) Anadal ve çift anadaUyandal miifredatlannda ortak bulıman derslerden öğencinin

alnış olduğu
dersleıe çift anadal/yandal programında harfli başan notu ve AND işareti verilir,
(4) Anadal ve çift anadal programlannda yer alan ve eşdeğer saytabilecek dersler, ilgili diploma
programlaıı tarafından kararlaştırılır ve varsa daha önce alınanlar, öğrencinin progıama kabulü
sırasında; bütiin dersler için muafiyet ve intibak işlemleri birim yönetim kurulu karan ile kesinleşir.
(5) Öğencinin alması gereken çift anadaVyandal müfredatınn tamam ilk kayıtta öğencinin
sistemine işlenir ve translriptte E harf nofu ile gösterilir. ilgili dönemlerde almış olduğu dersler harfli
başan notuna dönüştıiriiliir.
Ders kaydı

MADDE U - (l) Çift anadaVyandal prograırılan için den kaydı işlenıleri akademik takvimde
belirtilen ders kaydı döneminde yapılır.
Çift anadaVyandal programrndan iki yanyl üst üste ders almayan öğencinin çift anadaVyandal
programından kaydı silinir.
(3) Çift anadaVyandal programrnrn ders yükti, öğencinin anadal programından rnezuniyeti için
gereken ders yiikiinün tamaİİılanmasında diİkate alınmaz.
(2)

Programa devam

MADDE t2 - (l) Öğencinin çift

anadal programına devam edebilmesi için, her yanyl sonunda,
anadal progıaınrndaki GANO'sunun en az 2.75, çift anadal programndaki GANO'sunun eı az 2,00
olrnası gerekir.
(2) Öğencinin yandal programına devam edebilmesi için, her yarıyıl sonunda, anadal
programrndaki GANO'sunun en az 2-50 yandal programındaki GANO'sunun en az 2,00 olınası gerekir.

(3) Çift anadaV yandal prog,amrna kayıtlı bir öğencinin bu maddede beli.rtilen GANO şartlarıru
sağlamamasr hatinde çift anadaVyandal programrndan kaydı silinir. Ancak ikinci programında aldığı
dersler ikinci program transkriptinde belirlilir.

Öğrenim süresi

MADDE

13 {1) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal
diploma programrni bitirerneyen öğencilerin öğenim siiresi ikinci anadal diploma programma kayıt

yaptırdığı eğitim öğTeıim yılından itibaren 2547 sıyılı Kanunun zl4 iincü maddesinin (c) f*rasında
beliıtilen azami süıedir. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını
bithemeyen öğencilere ilgili yönetirn kurullanrun kıran ile en fazla iki yanyıl ek süre tanınır.
(2) Öğıencinin çift anadaVyandal programından kaydının silindiğine ilişkin birim yönetim kurulu
karan, fünci programrnın bağlı olduğu birim tarafındaıı öğenciye ve anadal programrnın bağlı olduğu
birime yazılı olarak bildirilir.

Çeşitli hükümler

MADDE l,t- (l) Anadal, çift

anadal ve yandal progranlan için ayn ayn
programa birden saydırılan dersler her iki traDskriptte de gösterilir.

ranshipt diizenlenir. İki

(2) Öğenci çift anadal ve yandal programrru kendi isteğ ile bırakabilir. Bu progranılardan kayıt
sildiren öğenci, tekar aynı programa kayıt yaptıramaz.
(3) Anadal prograrrunda kayıt donduran, değşim programlan ile giden veya izinli sayılan öğenci,
çift anadal/yandal programınü da kayıt dondurmuş veya izinli sayılır.
(4) Anadal program süresi sonunda çift anadaVyandal programından mezun olmamrş öğenci,
anadal ve ikinci programa devam ettiği her yanyıl için ilgili progıııma ait öğenci katkı paylöğenim
ücretini öder. Anadaldan mezun olan ve fünci anadal programrna devam eden öğenciler anadal
m€zuniyeti ve ilave bir yl sonunda mezun olamayan öğenciler sonraki yllar için ikinci anadal
programına ait katkı payı/öğenim ücretini öderler.
(5) Çift anadal programında kayıtlı o|an öğrencilerden anadal diploma programının öğrenim süresi
ve ilave bir yl sonunda mezun olamayan öğrencilerden öğenci katkı pay! alınır.

Mezuniyet
MADDE 15

- (l) Öğıencinin anadal programrndaki başansı ve mezuniyetini fünci anadal
programrndaki başansı ve mezuniyeti etkilemez.
(2) İkinci anadal programında, mezuniyet diploması ancak anadal programından mezun olunması
halinde verilebilir.

(3) Öğencinin yandal progamındaki başan dıınımq anadal prograınındaki mezuniyetinr

etkilemez.

(4) Anadal programınün mezuniyet hakkrn elde eden ve yandal prograınının bu Yönergede
belirtilen koşullanru yerine getiren öğenciye yandal sertifikası verilir. Bu belge diploma yerine geçmez.

Hüküm bulunmayın heller

MADDE 16 - (l) Bu Yönergede

hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurumlaıında
..
onlisans ve Lisans Düzelndeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslanna İişkin Yönetmelik, Marmara Üniversitesi Önüsans ve Lisans
Eğitim-Öğetirn ve Sınav Yönetmeliğ ve ilgili diğer meıraıat hükürrıleri geçerlidir.

yürirıükten kaldınlan mevzuıt
MADDE 17 - (l) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği ıarih itibariyle,

14/5/20|3 tarihli ve 3144_3
sayılı Senato karan ile kabul edilen Marmara Üniversitesi Çift Anadal Programı ve Yandal Progranı
Yönergesi yiiriirlüken kaldınlmrştır.

İntibak

GEÇİcİ MADDE l - (l)

20ı 7-2018 eğitimöğTeıim yılından önce çift anadal ve yandal programlanna

kayıt olrnuş öğenciler, 14 Mayıs 2013 tarih ve 3|44-3 sayılı Senato karan ile kabul edilniş,
uygulamadan kalünlan, Marmara Üniversitesi Çift Anadal eg.itim_Ögretim Yönergesi ve Marmara
Universitesi Yandal Eğitim Yönergesi hiiktim]erinde belirlenen esaslara göre öğenimlerine devam
ederleİ.

Yürürlük
MADDE 18 - (l) Bu Yönerge, Marmara Üniversitesi Senatosunıın kabulü tarihinde yururlüğe

giIer.

Yürütm€

MADDE 19-

(1) Bu Yönerge hükümlerini rektör yürütiir.

