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2974- Üniversite Senatosunun 28/06/2011 tarih ve 335/2851 sayılı kararı ile kabul edilen, 
6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde  Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”la değişen 2547 sayılı Kanunun 
44, 46 ve geçici 58. maddeleri kapsamında ön lisans ve lisans programları ile ilgili 
yapılacak işlemler hakkındaki uygulama esasları yeniden görüşülerek aşağıda gösterilen 
şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

  

 

 



 

2547 Sayılı Kanunun Değişen 44, 46 ve Geçici 58. Maddeleri Kapsamında Ön 
Lisans ve Lisans Programları ile İlgili Yapılacak İşlemler Hakkında Uygulama 
Esasları 

A. Temel İlkeler 

Tüm öğrencilerin kayıtlı oldukları programın güncel müfredatından sorumludurlar. Tüm 
öğrenciler güncel Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğine 
tabi olmayı kabul etmiş sayılırlar. 

B. Uygulama Esasları 

1. Üniversite ile ilişiği kesilmiş ve eğitimlerine devam etmek için yaptıkları başvuruları 
uygun bulunmuş öğrenciler *, **: 

a- Öğrenci, güncel eğitim-öğretim programı ile daha önce sorumlu olduğu eğitim-öğretim 
programının karşılaştırılması sonucunda, her iki eğitim-öğretim programında yer alan, 
içerikleri, öğrenme kazanımları aynı olan derslerden, daha önce almış ve başarmış 
oldukları dışındakileri yeniden almak ve başarmak zorundadır 

b- Öğrenci, güncel eğitim-öğretim programında olmakla birlikte, daha önceki eğitim-
öğretim programında olmayan tüm dersleri almak ve başarmak zorundadır. 

c- Üniversitemizden ilişiği kesik olduğu dönemlerde başka bir programa devam etmiş ve 
diploma almış olan öğrenciler, bu programın başarmış oldukları derslerini, 2547 sayılı 
Kanunun geçici 58. maddesi kapsamında kayıt hakkı kazandıkları programın güncel 
müfredatında yer alan derslerin yerine hiçbir koşulda saydıramazlar. Başka bir programa 
devam etmiş, ancak diploma almamış öğrencilerin almış ve başarmış oldukları dersleri 
yukarıdaki koşullar saklı kalmak üzere ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. 

d- Öğrencilerin almaları gereken dersler, Fakülte/Yüksekokul Kurullarının kendi 
bünyelerinde oluşturacakları intibak komisyonlarının eğitim-öğretim programı 
karşılaştırması sonucundaki raporları doğrultusunda Fakülte/Yüksekokul Kurul kararı ile 
belirlenir. 

2. Öğrenimine ara vermemiş olmakla birlikte eğitim-öğretim süresi ön lisans programları 
için 4 yıl, lisans programları için 7 yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren 
programlar için 9 yıl olan azami süreyi aşmış öğrenciler *, ** (2547 sayılı Kanunun geçici 
58. maddesi kapsamı dışında olanlar); 



a- Öğrenci, güncel eğitim-öğretim programı ile daha önce sorumlu olduğu eğitim-öğretim 
programının karşılaştırılması sonucunda, her iki eğitim-öğretim programında yer alan, 
içerikleri, öğrenme kazanımları aynı olan derslerden, daha önce almış ve başarmış 
oldukları dışındakileri yeniden almak ve başarmak zorundadır. Bir dersin başarılmasının 
üzerinden bulunulan yarıyıl/yıl itibariyle azami sürelerden daha fazla zaman geçmesi 
halinde intibak komisyonları dersin tekrarlanıp tekrarlanmayacağına karar verir. Azami 
sürelerin üzerinden 3 yıl geçmiş olması durumunda ise, ilgili ders/dersler intibak 
komisyonu kararı aranmaksızın tekrarlanır. 

b-Güncel eğitim-öğretim programında bulunmayan, ancak daha önce alınarak başarılmış 
dersler öğrenci durum belgesinde gösterilmekle birlikte, not ortalamaları ve mezuniyet 
için gereken toplam ders kredisi hesaplanırken dikkate alınmaz. 

c- Öğrenci, güncel eğitim-öğretim programında olmakla birlikte, daha önceki eğitim-
öğretim programında olmayan tüm dersleri almak ve başarmak zorundadır. 

d- Öğrencilerin almaları gereken dersler, Fakülte/Yüksekokul Kurullarının kendi 
bünyelerinde oluşturacakları intibak komisyonlarının eğitim-öğretim programı 
karşılaştırması sonucundaki raporları doğrultusunda Fakülte/Yüksekokul Kurul kararı ile 
belirlenir. 

3. 2547 sayılı Kanunun geçici 58. maddesi kapsamında olup, ayrıldığı yükseköğretim 
kurumuna kayıt yaptırmış, ancak işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu 
belgeleyerek, Ankara Üniversitesi’ndeki aynı programa geçiş talebinde bulunacak 
öğrenciler* 

a- Her bir program için bu durumda olan ve aşağıdaki koşulları sağlayan kaç öğrenci 
alınacağı, öğrencinin alınacağı programın bulunduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenir. 
b- Öğrencilerden istenecek belgeler 

1. Kayıtlı olduğu programa yerleşmesine esas ÖSYM sınav sonuç belgesi, 
2. Daha önce öğrencisi olduğu ve 2547 Sayılı Kanunun geçici 58. maddesi kapsamında 

aynı programa başvuruda bulunduğunu ve yeniden kayıt yaptırdığını gösterir öğrenci 
belgesi, 

3. Daha  önce  öğrencisi  olduğu  ve  başvuruda bulunduğu yüksek öğretim kurumundan 
alınmış yeni tarihli öğrenci durum belgesi, 

IV. Daha önce öğrencisi olduğu ve başvuruda bulunduğu yüksek öğretim kurumunda 
almış      ve başarmış olduğu derslerin içerikleri ile ders öğrenme kazanımlarını gösterir 
belge, 

V. İkametgâhını gösterir belge. 

  



c- Değerlendirme kriterleri 

I. Programa yerleştiği yıl itibariyle ÖSYM sınav sonuç belgesinde belirtilen ilgili puanının 
Ankara Üniversitesinde geçiş yapmak istediği aynı programın giriş puanı ile aynı veya 
daha yüksek olması, 

II. Öğrencinin alacağı dersler itibariyle Ankara Üniversitesi diploması alabilmesi için en az 
bir eğitim öğretim yılı Ankara Üniversitesi öğrencisi olması, 

III. Yukarıdaki belgeleri sunan öğrencinin ayrıldığı yıl itibariyle öğrenci durum 
belgesindeki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 veya 4 üzerinden en az 2 
olması, 

d- Programa kabul edilen öğrencilerin hangi dersleri alacağı ve tabi olacakları 
yönetmelik, bu esasların 1. maddesinde tanımlanan kurallara göre belirlenir. 

C. Diğer Hususlar 

  

1. 5806 sayılı Kanundan yararlanarak üniversitemiz programlarına başvuran ve sınav 
haklarını kullananlar öncelikle bu sınav haklarını kullanacak ve daha sonra yukarıdaki 
ilgili maddeler kapsamında intibakları yapılacaktır. 

2. Aşağıdaki haller dışında önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencinin kayıtlı 
olduğu programla ilişiği kesilemez: 

a- Çift anadal programına kayıtlı öğrencilerde Genel Akademik Başarı Not Ortalamasının 
ikinci kez 2,5’in altına düşmesi halinde çift anadal programından ilişiği kesilir. 

b- Yandal programına kayıtlı öğrencilerde anadal programındaki Genel Akademik Başarı 
Not Ortalamasının 2,3’ün altına düşmesi halinde yandal programından ilişiği kesilir. 

c- Öğrencinin almış olduğu disiplin cezasının okuldan atılmayı gerektirmesi durumunda 
üniversite ile ilişiği kesilir. 

3. Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payının alınmasına ilişkin olarak, bir yıl süreli yabancı dil 
hazırlık sınıfı hariç (hazırlık sınıfını tekrarladığı yarıyıllar dahil), kayıt olduğu programa 
ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp 
yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını 
azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz 
yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlardan, öğrenci katkı payı/ öğrenim 
ücreti ve her bir ilave ders için kredi başına öğrenci katkı payı/ öğrenim ücreti alınmasına, 



Üniversitemizde 2547 sayılı Kanuna uygun olarak eğitimin ücretlendirilmesi konusundaki 
kararları almakla Üniversite Yönetim Kurulu sorumludur. 

  

4. 2547 sayılı Kanunun 46. maddesinin g fıkrası kapsamında katkı payı ödemeyerek bir 
veya daha fazla yarıyıl için kayıt yenilemeyen öğrencinin katkı payı ödemediği yarıyıllar 
için askerlik tecili, sağlık hizmetleri, öğrenci belgesi verme vb. işlemler ile yabancı 
öğrenciler için ikamet izni işlemleri yapılmayacak, ayrıca bu öğrenciler 6111 sayılı Kanun 
kapsamında Genel Sağlık Sigortalılık işlemleri için öğrenci olarak Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na bildirilmeyeceklerdir. 

*100’lük not sisteminde alınmış olan başarı notlarının 4’lük not sistemine çevriminde 
Ankara Üniversitesi Senatosu’nca kabul edilen çevrim tabloları kullanılır. 

**Programa kayıt tarihinin hesaplanmasında bir yıllık hazırlık sınıfında geçen süreler 
dikkate alınmaz. 

 


