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Mezun durumunda olmasına rağmen tek dersi kalan öğrencilere tek ders sınav hakkı
verilmektedir. Ancak Bologna sürecinde oluşan mağduriyetler sonucunda bu hak 3 ders sınavına
çıkarılmıştır. Mezuniyet için en fazla üç dersi kalan ve Senatoca belirlenen kayıt şartlarını yerine
getirmiş öğrenciler de bu haktan yararlanmakta idi.
Alınan senato kararı da bu hakkın geçici olarak verildiğini ifade etmekte idi. Bu süre 20122013 bahar yarıyılının bitmesi ile son bulacaktı.
2013-2014 akademik yılının başlamasıyla beraber bu uygulamanın kaldırılmasından doğan
yeni mağduriyetler oluşmuştur.
Önümüzde bir engel olarak görülen 6111 yasasının farkında olmakla beraber üniversitemizin
öğrenci merkezli karar mekanizmasının ve bağımsız duruşunun da sonuna kadar farkındayız.
Tamamen de bu bilinçle hareket ediyor ve taleplerimizi de bu çerçevede sizlerle paylaşıyoruz.
Yaşanan mağduriyetlere bakmak gerekirse;
•
•

2008 ve öncesi girişli bazı arkadaşlarımızın, Bologna sürecindeki oluşan sıkıntılardan
dolayı hala mezun olamaması
2010 yılı ve sonrası DGS ve yatay geçiş öğrencilerinin bu süreçten etkilenmeleri sonucu
derslerini verememeleri gelmektedir.

Bizler Ege Üniversitesi’ni her zaman kaliteli eğitimin merkezinde olmasını istemekte ve bu
konuda yapılması gereken ne varsa da yapmaya hazır olduğumuzu paylaşmak isterim.
Bu süreçte eğitim kalitesi olarak karşılaştırma yapabileceğimiz üniversitelerimizden birisi de
Ankara Üniversitesi’dir. Ankara Üniversitesi Senatosu almış olduğu kararla bu konudaki
mağduriyetleri gidermiş olup; resmi gazetede de bugün yani 15.01.2014 Salı günü
yayınlanmıştır. Resmi gazetede çıkan karar metnini de ekte sizlerle paylaşıyorum.
Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi olarak talebimiz oluşan bu mağduriyetlerin giderilmesi ve
3 ders sınav hakkının öğrencilerimize yeniden tanınmasıdır.
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YÖNETMELİK
Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 12/9/2013 tarihli ve 28763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Öğrencinin bir yarıyılda programına alabileceği haftalık ders saati 30’dan çok olamaz. Ancak mezuniyet
aşamasındaki öğrenci 39 saati aşmayacak şekilde ders alabilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası ile beşinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Sınavlar; ara sınavı, yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, üç ders sınavı, staj
sonu sınavı, mazeret sınavı ve muafiyet sınavı olmak üzere sekiz türdür. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem
sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Bu sınavların türleri ve ağırlıkları ilgili kurulun önerisi, Senatonun onayı
ile belirlenir. Bu sınavların yapılacağı yer ve tarihler dekanlıkça/devlet konservatuvarı müdürlüğünce/yüksekokul
müdürlüğünce belirlenir ve eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başında ilan edilir. Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve
yerde girmek, kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Uzaktan öğretim
programları kapsamında ve uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerde yapılacak ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı,
bütünleme ve üç ders sınavları yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak gerçekleştirilebilir.
Uzaktan öğretim programları kapsamında yapılacak sınavlar hafta sonları ve en çok beş dersi kapsayan oturumlar
halinde yapılır.”
“b) Son yarıyıldaki/yıldaki başarısız öğrencilere tanınan üç ders sınav hakkı;
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. 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 fakültesinde aile hekimliği dönemi eğitimi, veteriner fakültesinde intern eğitimi öncesi
açılır. Bu sınavlardan alınan puan ilgili ders için ders başarı notu olarak değerlendirilir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

