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AMAÇ VE KAPSAM
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi önlisans, lisans ve
lisansüstü düzeydeki programlara kurum içi, kurumlar arası ve Yükseköğretim Kurulu
tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapacak uluslararası
öğrencilerin kabulü ve kurumlar arası kredi transferine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
DAYANAK
MADDE 2- Bu Yönerge;
(1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e)
bendine,
(2) 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe,
(3) 01 Temmuz 1996 tarih ve 22683 sayılı resmi gazetede yayımlanan Lisansüstü
Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine,
(4) 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6287 sayılı
Kanun’un 14/f maddesi uyarınca hazırlanan Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslara
dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Diploma Programı: Önlisans, Lisans ve Lisansüstü diploma programlarından her
birini,
b) Eşdeğer Diploma Programı: İsimleri ayrı olan veya ilgili yönetim kurulları
tarafından içeriklerinin enaz yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,
c) Genel Not Ortalaması: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği
döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklı not ortalamasını,
ç) İntibak Programı: Yatay geçiş yapılacak diploma programının müfredatına uyum
sağlamak amacıyla alacağı ve muaf tutulacağı ders ve uygulamalardan oluşan programı,
d) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,
e) Kurum içi yatay geçiş: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu
içindeki aynı düzeydeki diğer diploma programlarına geçişini,
f) Aynı düzey: Önlisans veya lisans diploma programlarından her birini,
g) Kurumlar Arası Yatay Geçiş: Yurtiçi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından
tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Önlisans, Lisans
ve Lisansüstü diploma programlarına yapılan geçişi,
h) Merkezi Sınav: Uluslararası öğrenci kabulünde kullanılması önerilen ve
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sınavları,
ı) OMÜ-YÖS Sınavı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yapılan Uluslararası
Öğrenci Giriş Sınavını,
i) Senato: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunu
j)Taban Puan: Ondokuz Mayıs Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına
yerleştirmek amacıyla, üniversite tarafından yapılan OMÜ-YÖS veya bu sınava eşdeğer

olarak kabul edilen diğer üniversiteler tarafından yapılan uluslararası öğrenci seçme sınavı
sonucu ile yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanını,
k) Uluslararası Öğrenci: Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında önlisans, lisans ve
lisansüstü düzeydeki programlarda eğitimine devam eden öğrencileri,
l) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,
m) Yönetim Kurulu: Enstitülerde enstitü yönetim kurulunu, fakültelerde fakülte
yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, konservatuvarlarda
konservatuvar yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim
kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Düzeyde Yatay Geçişlere İlişkin Genel İlkeler
GENEL İLKELER
MADDE 4 – (1) Kurum içi, kurumlar arası ve Yükseköğretim Kurulu tarafından
tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarının diploma programları arasındaki yatay
geçişler, Yükseköğretim Kurulu onayı alınarak önceden ilan edilen kontenjan ve şartlar
çerçevesinde yapılabilir.
(2) Uluslararası öğrencilerin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda herhangi
bir disiplin cezası almamış olması gerekir.
(3) Başvurular, üniversite tarafından belirlenen ve önceden ilan edilen Akademik
Takvim çerçevesinde yapılır.
(4) Uluslararası öğrencinin izinli sayılması, yatay geçiş hakkından yararlanmak için
engel teşkil etmez.
(5) Yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitim yoluyla
öğretim yapılan programlardan, Üniversitenin uzaktan eğitim yoluyla öğretim yapılan
diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.
(6) Örgün veya ikinci öğretim diploma programlarından uzaktan eğitim yoluyla
öğretim yapılan diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.
(7) Yurtiçi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim
kurumlarından Üniversiteye yapılan yatay geçiş başvurularında, başvurulan programın
örgün ve ikinci öğretim programı var ise, bu programlardan sadece birisi için tercih
yapılabilir.
(8) Üniversite dışından yatay geçişle gelen önlisans, lisans ve lisansüstü uluslar arası
öğrenciler kayıt işlemleri, Üniversitenin Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Lisansüstü
Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yapılır.
(9) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen uluslar arası öğrencinin intibakı yapılırken
alacağı ve muaf tutulacağı dersler bölüm/anabilim dalı intibak komisyonunun teklifi ve ilgili
yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Belirlenen derslerdeki değişiklik mazeretli ders kayıt
tarihine kadar yapılacaktır.
(10) Yatay geçiş ile gelen uluslararası öğrenciler geçiş yılı içerisinde uygulanan
harçlara tabidir ve üniversitenin belirlediği ücreti ödemekle yükümlüdür.
(11) Eğitimin Türkçe yapıldığı bölümlere yatay geçiş hakkı kazanan uluslararası
öğrenciler, Türkçe Dil Yeterliliğine sahip olduğunu uluslararası öğrenci kabul koşullarına
göre belge ile ispatlamak durumundadır. Eğer dili yeterli değil ise, OMÜ-TÜRKÇE’de eğitim
görebilir. Bu süre eğitiminden sayılmaz.
(12) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan Üniversitemiz
bölüm/programlarına yatay geçiş yolu ile gelecek olan uluslararası öğrenciler yabancı dil
belgelerini sunmak durumundadır. Aksi takdirde, üniversitemizin yapacağı yabancı dil
yeterlilik sınavından en az 70 puan almak ya da ÜDS, KPDS veya YDS’den en az 70 veya
uluslararası geçerliliği bir sınavdan buna eş değer bir puan aldığını başvuru sırasında
belgelemek şarttır.

(13) Eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş kontenjanları, Üniversite
tarafından öngörülen uluslararası öğrenci kontenjanının %50’sini geçmeyecek şekilde ilgili
yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.
(14) Aynı program için ilan edilen kontenjanın en fazla %30’u aynı ülke uyruklu
vatandaşlarından olabilir. Eğer farklı ülke vatandaşları tarafından başvuru yoksa, bu şart
aranmaz.
(15) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen diploma programlarına kurum içi
yatay geçişlerde, diğer şartların yanı sıra geldiği programa özel yetenek sınavı ile yerleşmiş
olduğunu belgelendirme şartı aranır.
(16) Yurt dışından gelecek uluslararası öğrencilerin yükseköğretimlerini ülkemizde
sürdürmeye yetecek düzeyde maddi imkânlarının olması gerekmektedir. Üniversite,
Uluslararası öğrenci için maddi destek vermeyi taahhüt etmemektedir.
(17) Yurt dışından yatay geçişle kabul edilecek Uluslararası öğrencilerin, Üniversite
Yönetim Kurulu kararına göre,
katkı payı/öğrenim ücretini her Eğitim-Öğretim yılı
üniversitemize ödenmesi zorunludur.
Önlisans Diploma Programlarına Yatay Geçiş
MADDE 5 – (1) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay
geçiş yapılamaz. Bunların dışında kalan diğer yarıyıllarda yatay geçiş başvuruları yapılabilir.
Uluslararası öğrencinin;
a) Kurum içi programlara yatay geçiş için, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu
dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00 olması,
b) Kontenjan sınırlaması bulunmayan uzaktan eğitim yoluyla öğretim yapılan
programlara Eylül ayının ilk haftasının son günü mesai saati bitimine kadar başvuruda
bulunması gerekir.
(2) Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçişte;
a) OMÜ-YÖS sınavından herhangi bir puan türünde veya Üniversitemizin kabul
ettiği diğer Üniversitelerin yapmış olduğu YÖS sınavlarından en az 40 puan almış olmak,
b) Öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği diploma programı için geçerli olan OMÜYÖS veya üniversitenin kabul ettiği diğer sınavlardan bu puan türünde aldığı merkezi
yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer olması gerekmektedir.
(3) Yurt İçi Yükseköğretim Kurumları arasında yatay geçişler diğer yükseköğretim
kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılır. Uluslararası
öğrencinin;
b) OMÜ-YÖS Sınavından herhangi bir puan türünde veya üniversitenin kabul ettiği
diğer sınavlardan en az 40 puan almış olması,
c) Yatay geçiş yapılacak diploma programı için geçerli olan OMÜ-YÖS puan türünde
aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer olması
gerekmektedir.
(4) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişler, Yükseköğretim
Kurulu tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yapılır. Başvuruda;
a) Uluslararası öğrencinin yurtdışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun
ve programın, yatay geçiş için başvurduğu önlisans programına eşdeğerliğinin ilgili
yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
b) Yurtdışında yükseköğretime başlayan uluslararası öğrencinin Türkiye’deki
yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan,
uluslararası/ulusal sınavların asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve
puanları Madde 7’de belirtilmiştir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için en az
ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olmaları gerekmektedir.

(5) Başvuru ve Değerlendirme;
a) Yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
b) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi ilgili birim yönetim kurulları tarafından
oluşturulan komisyonlar tarafından yapılır ve yatay geçiş işlemleri ilgili yönetim kurulu
kararı ile kesinleşir.
c) Başvuruların değerlendirilmesinde, genel not ortalamasına göre yerleştirme
yapılır.
d) İlan edilen kontenjan sayısınca, asıl ve yedek aday belirlenir. Akademik
Takvimde belirlenen süre içinde kayıt için başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin kayıt
başvurusu alınır.
e) Başvuruların değerlendirilmesi sonucu kazanan adayların listesi, ders intibakları
için bölüm intibak komisyonlarına gönderilir.
Lisans diploma programlarına yatay geçiş
MADDE 6 – (1) Lisans diploma programlarının ilk yılı ile son yılına yatay geçiş
yapılamaz.
a) Kurum içi programlara yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda
bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2,50 olması gerekir.
(2) Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçişte;
a) OMÜ-YÖS Sınavından herhangi bir puan türünde veya üniversitenin kabul ettiği
diğer sınavlardan en az 50 puan almış olması,
b) Öğrencinin geçmek istediği diploma programı için geçerli olan OMÜ-YÖS puan
türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer
olması,
c) Öğrencinin bir diploma programına yerleştiği yıldaki yerleştirme puanı, geçiş
yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması
gerekmektedir.
(3) Yurt İçi Kurumlar Arası Yatay Geçişler, diğer yükseköğretim kurumlarının aynı
düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılır. Uluslararası öğrencinin;
a) OMÜ-YÖS Sınavından herhangi bir puan türünden veya üniversitenin kabul ettiği
diğer sınavlarından en az 50 puan almış olması,
b) Öğrencinin geçmek istediği diploma programı için geçerli olan OMÜ-YÖS puan
türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer
olması
c) Öğrencinin bir diploma programına yerleştiği yıldaki yerleştirme puanı, geçiş
yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması
gerekmektedir.
(4) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişler,
a) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarının
eşdeğer diploma programlarından. Başvuruda;
b) Yurtdışı yükseköğretim programlarından yapılan başvurularda, öğrencinin
yurtdışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın,
lisans yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu
diploma programının, Üniversitemizde yatay geçiş için başvurduğu lisans programına
eşdeğerliğinin ilgili birim tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
c) Yurtdışında yükseköğretime başlayan uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki
yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan,
ulusal/uluslararası sınavların asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve

puanları Madde 7’de belirtilmiştir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için en az
ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olmaları gerekmektedir.
(5) Başvuru ve Değerlendirme;
a) Yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
b) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi ilgili yönetim kurulları tarafından
oluşturulan komisyonlar yapar ve ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
c) Adayın başvuru yapacağı bölüm için OMÜ-YÖS veya eşdeğer kabul edilen diğer
sınavlardan almış olduğu puanı ve 100 puan üzerinden GANO’su dikkate alınır ve aşağıdaki
formül kullanılarak adayın değerlendirme puanı hesaplanır. (Kurum içi başvurularda, 100
üzerinden puanların elde edilmesinde “Kurum Not Dönüşüm Tablosu” kullanılır).
Değerlendirme Puanı = Adayın OMÜ-YÖS veya eşdeğer puanı X 60 + Adayın GANO’su 100 X
40(Ek- Senato tarih ve karar sayısı 21.08.2014/244 )
d) Kurum dışı başvurularda, dörtlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının
yüzlük sisteme dönüştürülmesinde, öğrencinindaha önceki yükseköğretim kurumunca
düzenlenen karşılıklar, yoksa Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen
dönüşüm tabloları kullanılır.
(Ek-Senato tarih ve karar sayısı 21.08.2014/244 )
e) Başvuruların değerlendirilmesi sonucu kazanan adayların listesi, ders intibakları
için birim/bölüm intibak komisyonlarına gönderilir.

MADDE 7- OMÜ-YÖS’e Eşdeğerliliği kabul edilen sınavlar ve puanları,
a) SAT I sınavından başvuracağı bölüme göre en az 1000 ile 1100 toplam puan almış
olmak,
b) GCE (General Certificate Education-A level) sınavında, en az biri başvurulan
programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi almış ve konulardan aldıkları notların
ortalaması C ve üzeri olmak,
c) ACT sınavında; Matematik (Math), Fen (ScienceReasoning) ve toplam
(Composite) puan olarak en az 24 puan almış olmak,
ç) Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında, Fen dalında (ScientificStream)
tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 90 olmak,
d) Lübnan’da yapılan Bakalorya (BaccalaureatLibanais) sınavlarında Fen dalında
(ScientificStream)diploma notu en az 70 olmak,
e) Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma
notu en az 28 ile 32olmak,
f) TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve
bronz madalya almış olmak,
g) ABİTUR sınavından en fazla 4 puan almış olmak,
ğ) Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan üniversite giriş sınavında (Gaokao) başvurulan
programın puan türünde 750 üzerinden en az 490 almış olmak,
h) Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavından sayısal
ve eşit ağırlıklı puanla öğrenci kabul eden bölümler için 240 üzerinden en az 190, diğer
bölümler için en az 175 puan almış olmak,
ı) Libya’daki Al- Shada -Al –Thanawiya (Baccalaureate) Sınavından Mühendislik ve
Fen Fakültesi Bölümleri için en az 195, diğer bölümler için ise 185 taban puanı almış olmak,
i) İran’da lise diploma notu (Diplome Debirestan) ortalaması en az 12/20 ve
“Pişdaneşgahi” bitirme notu en az 12/20 olmak,
j) Yunanistan Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40’ı veya üzerinde
puan almış olmak,
k) Makedonya Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40’ı veya üzerinde
puan almış olmak,

l) Kosova Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40’ı veya üzerinde puan
almış olmak,
m) Fransız Bakalorya diplomasına sahip olmak ve diploma notu en az 12 olmak,
n) Endonezya UjianAkhirNational Sınavından en az 60 puan almış olmak,
o) Türkiye’deki OMÜ-YÖS sınavını kabul eden Üniversitelerin yapmış oldukları YÖS
sınavından önlisans için 40 lisans için en az 50 puan almış olmak zorunludur.

Lisansüstü diploma programlarına yatay geçiş
MADDE 8 –
(1) Yatay geçişler, İlgili enstitü içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat
dalından veya eşdeğer eğitim veren yurt içi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan
yurt dışı lisansüstü programlar arasında yapılır.
(2) Kurum içi, yurt içi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı
lisansüstü programlar arasında yatay geçişte uluslararası öğrencinin, öğrenim gördüğü
lisansüstü programın geçmek istediği diploma programına eşdeğer olması gerekir.
(3) Lisansüstü diploma programlarının ilk yarı yılı ile tez yazım aşamasında yatay
geçiş yapılamaz.
(4) Lisansüstü programlara yatay geçiş başvurusunda bulunacak uluslararası
öğrencinin;
a) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü
anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü
programında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olması,
b) Üniversitenin lisansüstü programlarına uluslararası öğrenci kabul koşullarını
sağlamış olması,
c) Not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta en az 70, doktora ve sanatta
yeterlikte ise en az 80 olması gereklidir.
(5) Öğretim dili Türkçe olan bölümlere yatay geçiş hakkı kazanan uluslararası
öğrenci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
(OMÜ TÜRKÇE)’nden veya diğer Yükseköğretim Kurumlarının Türkçe Öğrenim
Merkezlerinden 100 puan üzerinden en az “C1” veya “70” puan aldıklarını belgeleyen
diploma yada diploma yerine geçen belge getirmek zorundadır. Bu şartı sağlayamayan
adaylar, Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılırlar. Bu süre öğrenim sürelerinden sayılmaz.
Uluslararası öğrenciler;
a) Yüksek Lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora
programına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini Türkçe öğretim
yapan bir üniversitede tamamladığını belgelemeleri durumunda,
b) Yabancı bir dilde öğretim yapılması kabul edilen lisansüstü programlara
müracaat etmeleri durumunda Türkçe sınavından muaf tutulurlar.
(6) Tamamen veya kısmen yabancı bir dilde öğretim yapılması kabul edilen
programlara yatay geçiş başvurusu yapacak uluslararası öğrenci; öğrenim görecekleri
yabancı dilde YDS’den en az 65 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan aldığını başvuru
sırasında belgelemek zorundadır.
(7) İlgili anabilim/anasanat dalı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda yatay geçiş
yoluyla kabul edebilecekleri uluslararası öğrenci kontenjanlarını, müdürlüğe bildirir.
Kontenjanlar enstitü kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur. Senato kararının ardından
ilan edilir.
(8) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde
ve istenilen belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne yaparlar.

(9) Adayların durumu lisans, yatay geçiş için başvurduğu yüksek lisans veya doktora
programında aldığı derslerdeki başarı notu ile alınan lisansüstü kredi sayısı dikkate alınarak
ilgili anabilim dalınca değerlendirilip sıralanır ve bu sıralama enstitü yönetim kurulunca
onaylandıktan sonra ilan edilir.
(10) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim dalı
intibak komisyonunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 9 – Bu Yönerge, Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – Bu Yönerge hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergenin kabul edildiği Senato Kararının;
Tarihi

Sayısı
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