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T.C.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sayı : 52345007-100Konu : Bölüm/program açma, öğrenci alma
işlemleri.
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi

: a) YÖK Başkanlığının 17/04/2018 tarihli ve 27220 sayılı yazısı.
b) 08/06/2018 tarihli ve E.13781 sayılı yazımız.
c) 12/10/2018 tarihli ve E.24385 sayılı yazımız.
ç) 01/10/2018 tarihli ve E.22904 sayılı yazımız.
d) YÖK Başkanlığının 14/12/2018 tarihli ve E.96067 sayılı yazısı.
e) 18/12/2018 tarihli ve 52345007-101.03.01-E30193 sayılı yazımız.
f) YÖK Başkanlığının 04/01/2019 tarihli ve E.1323 sayılı yazısı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında yeni açılacak
bölüm, programların planlanması işlemlerine ilişkin ilgi (a) yazıları ilgi (b) yazımızla, fakülte ve
yüksekokullar bünyesinde bölüm, meslek yüksekokulları bünyesinde program açılabilmesi için
2018-YKS Türkiye doluluk oranının en az %90 olması koşulu ilgi (c) yazımızla, 2018-YKS
Türkiye doluluk oranlarına ilişkin tablo ilgi (ç) yazımızla bildirilmişti.
Bilahare, YÖK Başkanlığının yükseköğretim kurumları tarafından bölüm/program açma
ve öğrenci alımına ilişkin tekliflerde uygulamanın eğitimin bir parçası olduğu da dikkate alınarak,
uygulama gerektiren alanlarda uygulama yapılacak alan ve birimlerle ilgili mevcut imkânlar ile
birlikte diğer kurum ve kuruluşlar ile yapılan protokollerin de gönderilmesi konusundaki ilgi (d)
yazısı ilgi (e) yazımız ile bildirilmişti.
Bu defa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgi (f) yazısı ile yükseköğretim kurumları
tarafından
fakülte,
yüksekokullar
bünyesinde
bölüm/anabilim
dalı
kurulması,
fakülte/yüksekokullarda lisans, meslek yüksekokullarında önlisans programı açılması ile açılmış
olan bölüm/programlara ilk defa öğrenci alınmasına ilişkin taleplerin 07.01.2019 tarihinden
itibaren YÖKSİS veri tabanı üzerinden (ABAYS Program/Bölüm Açma, Öğrenci Alımı
arayüzü) yapılacağı bildirilmektedir.
Üniversitemizde bölüm/program/anabilim dalı açma ile açık bölüm/programlara ilk defa
öğrenci alınması iş ve işlemleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
1.
Bölüm/Program/Anabilim Dalı Açılması
Teklifler sunulurken program/bölümün doluluk oranı %90'dan düşük olmamalıdır. Şayet
doluluk oranı düşük ise açılma gerekçesine ek olarak Doluluk oranı düşük olduğu halde açılma
gerekçesi ilave edilmelidir.
Bölüm açılması tekliflerinde bölümün altında yer alacak en az bir adet anabilim dalı da
teklif edilmelidir. Anabilim dalları bir adetten fazla olabilir. Önlisans programı açılması
tekliflerinde anabilim dalı teklifi yapılmamalıdır.
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Teklifler sunulurken aşağıdaki belge ve formlar eksiksiz bir şekilde sunulmalıdır:
•
Resmi Yazı
•
Birim Kurul Kararı
•
Gerekçe
•
Doluluk oranı % 90'dan düşükse doluluk oranı düşük olduğu halde açılma
gerekçesi
•
Bölüm/programın uygulama içermesi halinde varsa kurum/kuruluşlarla yapılan
protokol örneği
•
Bölüm/Program Açma ABAYS Bilgi Formu (MS-Word formatındaki şablona
uygun olarak eksiksiz şeklide düzenlenmelidir.)
2.
Mevcut Bölüm/Programlara İlk Defa Öğrenci Alınması
Mevcut bölüm/programlara ilk defa öğrenci alınması başvuruların değerlendirilmesinde
asgari öğretim elemanı kontrolü YÖKSİS üzerinden gerçekleştirileceğinden akademik kadro
çalışmaları tamamlanmadan ve öğretim elemanı özgeçmiş bilgileri YÖKSİS'e
girilmeden/güncellenmeden teklifte bulunulmamalıdır.
Teklifler sunulurken bölüm/ programın doluluk oranı Devlet üniversitelerinde %90'dan
düşük olmamalıdır. Şayet düşük ise açılma gerekçesine ek olarak Doluluk oranı düşük olduğu
halde açılma gerekçesiilave edilmelidir.
Bir bölüm altında Türkçe ve en az %30 yabancı dille öğretim yapan programların her
ikisine birden öğrenci alımı yapılamayacaktır.
Normal örgün öğretim bulunmayan programlar için ikinci öğretim öğrenci alımı
teklifinde bulunulamayacaktır.
Teklifler sunulurken aşağıdaki belge ve formlar eksiksiz bir şekilde sunulmalıdır:
•
Resmi Yazı
•
Birim Kurul Kararı
•
Doluluk oranı % 90'dan düşükse doluluk oranı düşük olduğu halde açılma
gerekçesi
•
Bölüm/Programın uygulama içermesi halinde varsa kurum/kuruluşlarla yapılan
protokol örneği
•
Öğretim Dili Yabancı Dil ise Hazırlık Sınıfında görev alacak öğretim elemanları
listesi
•
Program ile İlgili Bilgiler Formu (MS-Word formatındaki şablona uygun olarak
eksiksiz şeklide düzenlenmelidir.)
•
Öğrenci Alımı ABAYS Bilgi Formu (MS-Word formatındaki şablona uygun
olarak eksiksiz şeklide düzenlenmelidir.)

Ek:
1- Bölüm Program Açma ABAYS Bilgi Formu (2 sayfa)
2- Öğrenci Alımı ABAYS Bilgi Formu (2 sayfa)
3- Program ile ilgili bilgiler formu (1 sayfa)
Dağıtım:
Gereği:
Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanlığına
Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına
İlahiyat Fakültesi Dekanlığına

Bilgi:
Personel Daire Başkanlığına
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Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Dekanlığına
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına
Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığına
Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğüne
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne
Ayancık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Boyabat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Durağan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Gerze Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Eğitim Komisyonuna

Adres:Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:36 57000 Sinop
Telefon:0368 271 57 77 Faks0368 271 57 78
e-Posta:oidb@sinop.edu.tr Elektronik Ağ:www.sinop.edu.tr
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