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      3116- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, “Ankara Üniversitesi 

Üniversite Yaşamına Uyum Programı (Uyum101 Programı) Uygulama Yönergesi”nin 
aşağıda gösterilen şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.  
 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ  
ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM PROGRAMI (UYUM101 PROGRAMI) 

UYGULAMA YÖNERGESİ 
 
Amaç 
 
MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Ankara Üniversitesine yeni kayıt yaptıran 

öğrencilerin Üniversite Yaşamına Uyum Programı (UYUM101 Programı) ile ilgili ortak 
esasları düzenlemektir. 

 
Kapsam 
 
MADDE 2- Bu yönerge Ankara Üniversitesi’nde UYUM101 Programına devam 

etmesi gereken öğrencileri, UYUM101 Programının planlanmasını, yürütülmesini ve 
etkililiğinin değerlendirilmesine ilişkin hükümleri kapsar.  

 
Dayanak 
 
MADDE 3- Bu yönerge, Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulunun 04/08/2009 

tarih ve 318/2577 sayılı kararı ve Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-
Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 
MADDE 4- Bu yönergede adı geçen; 

a) Üniversite: Ankara Üniversitesi’ni, 
b) Rektörlük: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nü, 
c) Senato: Ankara Üniversitesi Senatosu’nu, 
d) Üniversite Yönetim Kurulu: Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu, 
e) Genel Kurul: Üniversite Yaşamına Uyum Programı (UYUM101 PROGRAMI) 

stratejilerini belirleyen kurulu, 
f) Yürütme Kurulu: Üniversite Yaşamına Uyum Programı Yürütme Kurulu’nu, 
g) Sorumlu Rektör Yardımcısı: Üniversite Yaşamına Uyum Programı 

kapsamındaki etkinliklerin üniversitenin bütün akademik birimlerinde 
yürütülmesinden sorumlu rektör yardımcısını, 



h) Program Koordinatörü: Üniversite Yaşamına Uyum Programı kapsamındaki 
çalışmaların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili süreçlerin 
koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen öğretim üyesini, 

i) Birim Temsilcileri: Ankara Üniversitesi bünyesindeki her fakülte, yüksekokul ve 
konservatuar ile ilgili idari birimlerde, Üniversite Yaşamına Uyum Programı 
kapsamında planlanan etkinliklerin kendi biriminde uygulanmasını sağlamakla 
görevlendirilen akademik ve idari personeli, 

j) Üniversite Yaşamına Uyum Programı (UYUM101 Programı): Ankara 
Üniversitesi’nin Ön lisans ya da Lisans düzeyinde herhangi bir programında 
eğitim-öğretim görme hakkı kazanarak birinci sınıfa kayıt yaptıran öğrencilere 
yönelik etkinliklerin yer aldığı planlı çalışmaları ifade eder.  
 

Üniversite Yaşamına Uyum Programı (UYUM101 Programı) 
 
MADDE 5- Üniversite Yaşamına Uyum Programı, rektörlük tarafından tüm 

fakülte, yüksekokul, konservatuar ve katılımı gerekli görülen idari birimlerce 
yürütülür. Bu program üniversiteye yeni kayıtla gelen öğrencilerin mensubu 
olacakları üniversitelerini, eğitim ve öğrenim görecekleri fakülte veya bölümlerini 
yakından tanıyarak kişisel, sosyal, akademik ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak 
amacıyla planlanmıştır.  

 
Bu program eğitim-öğretim yılının başladığı ilk hafta yoğunlukta olmak üzere, 

tüm eğitim-öğretim yılına yayılmış planlı etkinlikleri içerir. 
 
Üniversite Yaşamına Uyum Programına ilişkin düzenleme ve faaliyetler, bu 

yönerge hükümleri uyarınca Yürütme Kurulunca uygulanır. 
 

UYUM101 Programı Uygulama Esasları 
 

MADDE 6- UYUM101 Programı, Rektörlük tarafından yürütülür. Üniversiteye yeni 
kayıt yaptıran öğrenciler, kayıtlı oldukları akademik birimler (Fakülte, Yüksekokul ve 
Konservatuar) ve Rektörlük tarafından UYUM101 Programı kapsamında planlanan 
etkinliklere katılmak zorundadırlar. 
 
 

UYUM101 Programı, “UYM101” adı altında kredisiz bir ders statüsündedir. 
Hazırlık sınıfı öğrencileri de dâhil, yeni kayıtlı bütün öğrenciler bu programa katılmak 
zorundadır. 

 
Üniversite Yaşamına Uyum Programından başarılı sayılabilmeleri için öğrenciler 

UYUM101 Programı kapsamında planlanan etkinliklerin en az yüzde 80’ine katılmak 
zorundadır.  

 
UYUM101 Programı kapsamında planlanan etkinliklerin %80’ine katılmayan 

öğrenciler “BAŞARISIZ”, devam eden öğrenciler de “BAŞARILI” olarak 
değerlendirilirler. 

 
Üniversite Yaşamına Uyum Programında “BAŞARISIZ” olan öğrenciler, ertesi yıl 

bu programa katılmak zorundadırlar. 
 
Programdan Muaf Olan Öğrenciler 



 
MADDE 7- Üniversite Yaşamına Uyum Programı, tüm öğrencilerin katılması 

gereken ve mezuniyet için zorunlu olan bir programdır. Ancak daha önce Üniversite 
öğrencisi olduğu halde eğitimini tamamlamadan üniversiteden ayrılmış ve af yolu ile 
tekrar dönen öğrenciler ile daha önce Üniversite'nin mezunu olduğu halde tekrar 
başka bir birimde eğitim almak için gelen öğrenciler, yatay ve dikey geçiş ile gelen 
öğrenciler, uzaktan eğitim öğrencileri Üniversite Yaşamına Uyum Programından 
muaftırlar. 

 
Programın Yürütülmesi 
 
MADDE 8- Üniversite Yaşamına Uyum Programı, akademik birimler ve rektörlük 

düzeyinde planlanan etkinlikler olmak üzere iki kategoride yürütülür. Programın 
yürütülmesinden Rektör Yardımcısı, Program Koordinatörü ve Birim Temsilcileri 
sorumludur.   

Programın Değerlendirilmesi 
 
MADDE 9- UYUM101 Programını değerlendirmek için bu programa devam eden 

öğrencilere “UYUM101 PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU” uygulanır. 
Öğrenciler tarafından doldurulan Değerlendirme Formları, Rektörlüğe bağlı Enformatik 
Bölümü Başkanlığı tarafından okunur ve sonuçlar Program Koordinatörüne ulaştırılır. 
Değerlendirme Formlarına ilişkin sonuçlar, Program Koordinatörü tarafından 
raporlaştırılır, rektörlüğün onayına sunulur ve akademik birimlerle paylaşılır.  

 
Değerlendirme Formları aracılığıyla elde edilen verilerden yararlanılarak 

programın etkinliği sürekli güncellenir. 

Sorumlu Rektör Yardımcısı 
 

MADDE 10- Üniversite Yaşamına Uyum Programının uygulanmasından en üst 
düzeyde Rektör Yardımcısı sorumludur. Üniversite genelinde planlanan UYUM101 
Programı çalışmalarının yapılabilmesi için gereken yönetsel desteği sağlar. UYUM101 
Programı Birim Temsilcileri Toplantısına başkanlık eder. Koordinatörlüğün, birim 
temsilcileriyle birlikte hazırladıkları planları Rektör adına onaylar.   

 
Program Koordinatörü 
 
MADDE 11- Üniversite Yaşamına Uyum Programı kapsamında yapılacak 

çalışmaları koordine etmek üzere Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi 2 
yıldır. Gerekli hallerde görev süresi uzatılabilir.  

Koordinatörün görevleri şunlardır: 
1. Her eğitim-öğretim yılı başında, o yıl uygulanacak UYUM101 Programını 

hazırlamak ve Rektörlüğün onayına sunmak, 
2. Akademik birimlerde uygulanacak etkinlikler için ilgili birim temsilcileri ile 

birlikte çalışmak 
3. UYUM101 Programı Birim Temsilcileri arasında koordinasyonu sağlamak 
4. UYUM101 Programı için ayrılan web sitesini yönetmek 
5. UYUM101 Programı kapsamında planlanan etkinlikleri, web ortamında 

duyurmak, 



6. Değerlendirme Formları ile elde edilen verileri raporlaştırmak ve 
Rektörlüğe sunmak 

UYUM101 Programı Genel Kurulu 

 
MADDE 12- Genel Kurul, akademik birim temsilcilerinden oluşur. Rektör 

Yardımcısı başkanlığında yılda en az iki kez toplanır ve yıllık çalışmaların 
planlanmasından, yürütülmesinden ve değerlendirilmesinden birinci derecede 
sorumludur. Üyelerin görev süreleri iki yıldır.  

Yürütme Kurulu 
MADDE 13- Yürütme Kurulu, üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin 

uyumu için yapılacak çalışmaların planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve 
uygulama sonuçlarının raporlaştırılmasında Koordinatörle birlikte çalışır.  

 
Yürütme Kurulu, Program Koordinatörü ve 5 üyeden oluşur.  
 
Yürütme Kurulu üyeleri UYUM101 Programı Genel Kurulu tarafından belirlenir, 

Görev süreleri 1 yıldır.  
 
Yürütme Kurulu, üye sayısının salt çoğunluğuyla ve Koordinatör başkanlığında 

yılda en az iki kez toplanır.  
 
Yürütüme kurulu, akademik birim temsilcilerinin de onayını alarak yapılacak 

çalışmaların tarihini ve uygulanacak etkinlikleri belirler. 
 
Planlanan etkinliklerle ilgili değişiklik yapmaya, Üniversite Yaşamına Uyum 

Programı Yürütme Kurulu yetkilidir. 
 

Akademik Birim Temsilcileri 
 
MADDE 14- Her fakülte, yüksekokul ve konservatuar Üniversite Yaşamına 

Uyum Programı ile ilgili akademik birim temsilcisini belirler. Akademik Birim 
Temsilcileri bağlı oldukları fakülte/yüksekokul/konservatuar bünyesinde yapılabilecek 
çalışmalarla ilgili önerileri Genel Kurula iletmek ve bu çalışmaların etkili bir biçimde 
yürütülmesi için koordinasyonu sağlamakla görevlidirler.  

Öğrencilerin UYUM101 Programı kapsamında hem akademik birimler hem de 
rektörlük düzeyinde planlanan etkinliklere katılımının sağlanmasından ve 
denetlenmesinden akademik birim temsilcileri sorumludur. 

 
Yürürlük 
 
MADDE 15- Bu yönerge Ankara Üniversitesi Senatosunun kabul tarihinden 

itibaren yürürlüğe girer. 
 
Yürütme  
 
MADDE 16- Bu yönergeyi Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür. 
 

 


