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         3359- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Ön 
Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin, “Eğitim-Öğretim Süresi” başlıklı 7 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin, “Eğitim-Öğretim Programlarının 
Düzenlenmesi” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının, “Sınavlar ve 
Değerlendirme” başlıklı 15 inci maddesinin altıncı fıkrasının  (b) bendinin (1) ve (2) 
numaralı alt bentlerinin, “Ders Başarı Notu” başlıklı 16 ncı maddesinin üçüncü 
fıkrasının (b) bendinin  (5) ve  (8) numaralı alt bentleri ile aynı maddenin üçüncü 
fıkrasının  (c)  bendinin (4) ve (5) numaralı alt bendlerinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 
        “Tanımlar  
           

MADDE 4’ün 1. birinci fıkrasının  (ı) bendi 
 
          ı) İntörn eğitimi:Tıp ve Veteriner Fakültesi son sınıf eğitimini,” 
 
         “Eğitim-öğretim süresi  
 
          MADDE 7’nin 1. birinci fıkrasının  (c) bendi 
 
          c) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi, 
Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı 
Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu, Ev Ekonomisi Yüksekokulunda dört yıl,”  
         “Eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi  
 
          MADDE 9’un 1. fıkrası 
 
          MADDE 9 – (1) Fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokullarda; zorunlu ve 
seçmeli dersler kuramsal ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Bir eğitim-öğretim 
programında kuramsal ve uygulamalı derslerin toplamı haftada otuz ders saatinden 
çok olmamak üzere ilgili kurullarca belirlenir ve Senatoca karara bağlanır. Mesleki 
uygulama, staj ve intörn eğitimi etkinlikleri haftalık ders saati hesabında dikkate 
alınmaz.”  
 
         “Sınavlar ve değerlendirme  

MADDE 15’in 5. fıkrasının (b)  bendinin (1) ve (2) numaralı  alt bentleri 
 



1) Kayıtlı olduğu programın, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan dersler dahil, devamı alınarak başarısız 
olunan en çok üç ders dışındaki derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre 
başarıyla tamamlayan ve programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren 
öğrenciler üç ders sınavına girebilirler. Bu öğrenciler son iki yarıyılın birinde 
ilgili derse/derslere kayıt yaptırmış olmalıdır. İlgili yönetim kurulu kararıyla 
değişim programı, kayıt dondurma gibi izinli sayılan süreler bu süreye dahil 
değildir. 
 

 
Üç ders sınav hakkını kullanıp başarısız olan öğrencilerin, tekrar üç ders 

sınav hakkını kullanabilmeleri için söz konusu ders/derslerin açıldığı ilk yarıyılda 
kayıt yaptırmış olması ve 25.maddeye uygun devam alarak başarısız olması 
durumunda tekrar üç ders sınav hakkını kullanabilir. 

Üç ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav 
sonuçlarının ilanından sonra beş gün içinde ilgili öğrenci işleri bürosuna dilekçeyle 
başvurur. Öğrencinin durumu incelendikten sonra, öğrenciye ve dersin öğretim 
elemanına/elemanlarına üç ders sınavı açılacağı dekanlık/devlet 
konservatuvarı/yüksekokul müdürlüğünce bildirilir. Öğrenciler üç ders sınavının 
sonucunda mezuniyet için gerekli olan 2,00 ortalamayı sağlamalıdır. 

         

 2) Üç ders sınavı tıp fakültesi ve veteriner fakültesinde intörn eğitimi öncesi 
açılır. Bu sınavlardan alınan puan ilgili ders için ders başarı notu olarak 
değerlendirilir.” 

 
       “Ders başarı notu 
 
       MADDE 16’nın 3. fıkrasının  (b)  bendinin (5) ve (8) numaralı alt 

bentleri 
 
        5) G1: Geçer (kredisiz derslerden, intörn eğitimi ve kredisiz stajlardan 

başarılı) 
 
        8) K: Kalır (kredisiz derslerden, intörn eğitimi ve kredisiz stajlardan 

başarısız),”  
 
        “MADDE 16’nın 3. fıkrasının  (c)  bendinin (4) ve (5) numaralı alt 

bendi 
 
        4) (M2) notu; Üniversitemize yerleşen bir öğrencinin daha önce kayıtlı 

olduğu programdan almış ve başarmış olduğu dersler ile öğrenimi sırasında diğer 
yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başardığı derslere karşılık kayıtlı olduğu 
programın eğitim programında muaf olduğu derslere verilir ve harf notu ile belirtilir. 

 
       5) (G1) notu; kredisiz derslerden, intörn eğitimi ve kredisiz stajlardan 

başarılı olan öğrencilere verilir.” 
 


