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DAĞITIM YERLERİNE
 

26/11/2014 tarihinden önce Üniversitede kayıtlı olan öğrencilerin azami öğrenim süreleri
2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlayacağı ve bu tarihten önceki öğrenim
sürelerinin azami öğrenim sürelerine katılmayacağı 08/08/2017 tarih ve 30148 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim
Yönetmeliği'nde belirtilmiştir. Bu kapsamda Yüksekokullarımızda öğrenim gören ve azami
öğrenim sürelerini 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda tamamlayan öğrencilere
aynı Yönetmeliğin ilgili maddelerinin uygulanma aşamaları ilgi yazımız ile bildirilmişti. İlgi
yazının 3 üncü maddesinde yer alan, öğrencilerin sınavları ve sonrasında uygulanacak aşamalar
konusunda birlik sağlanması açısından aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması gerekmektedir.

1-Azami öğrenim süresi sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan ancak tüm dersleri
alan öğrencilerin 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı güz/bahar yarıyıllarında kayıt oldukları dersler
için ilgili yarıyıl sonunda yapılan yarıyıl sonu sınavlarının 1. ek sınav, bütünleme sınavlarının ise 2.
ek sınav hakkı olarak değerlendirilmesi,

2-Sınav haklarını kullanan öğrencilerin notlarının, sadece 2018-2019 Eğitim-Öğretim
yılında geçerli olmak üzere, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'nde yer alan muafiyet ekranından
girilmesi (1. ek sınav sonucunda başarılı ise bu notun, değil ise 2. ek sınav sonucunda
başarılı/başarısız notun muafiyetten işlenmesi),

3-Sınav haklarını kullanarak veya kullanmadan başarısız ders sayısını 3 ve altına düşüren
öğrencilerin mezuniyete üç ders sınavlarına alınmaları,

4-2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda azami öğrenim süresi dolan ve ek
sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler için belirlenecek ek sınav tarihlerinde sınav
açılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve belirtilen durumdaki öğrencilerin seçtikleri dersler ve girdikleri sınavlar ile
ilgili bilgilerin kayıt altında tutulması ve Yönetim Kurulu Kararları ile birlikte Rektörlüğümüze
gönderilmesi hususunda gereğini saygı ile rica ederim.
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