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YÖNETMELİK
Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 28/9/2012 tarihli ve 28425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Ön
Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(6) Program haftasında ders kaydını yaptıramayan öğrenciler ilgili yönetim kurulu kararı ile ekle-sil
haftasında ders kaydını yaptırabilirler. Program haftası veya ekle-sil haftasında kaydını yaptırmış olan öğrenciler, eklesil haftasının bitimini izleyen on beş gün içinde ilgili yönetim kurulu kararı ile ders yükleme veya üzerinden ders silme
işlemi yapabilirler.”
“(7) 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren öğrenime başlayan öğrenciler sadece AKTS’ne tabidirler.
Buöğrenciler birinci ve ikinci dönem en fazla 30 AKTS kredili, üçüncü dönemden itibaren en fazla 42 AKTS kredili
ders alabilirler. Öğrenciler, iki yıllık programlarda üçüncü dönemden, dört yıllık programlarda yedinci dönemden,
beş yıllık programlarda dokuzuncu dönemden itibaren en fazla 48 AKTS kredili ders alabilirler.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Üniversitenin ön lisans/lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran veya Üniversiteden ayrıldıktan sonra
merkezi yerleştirme sınavı ile yeniden ayrıldığı programa kayıt hakkı elde eden öğrenciler ile kurumlar arası – kurum
içi yatay geçiş ve dikey geçişle kabul edilen öğrenciler, daha önce aldıkları ve başarılı oldukları derslerden muaf
olmak için kayıt yaptırdıkları öğretim yılının/yarıyılın başlamasından itibaren en geç bir sonraki yarıyıl başına kadar
ilgili yönetim kuruluna transkriptleri ile başvurabilirler.”
“(2) Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen
notlara uygun olarak transkriptlerin de gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluşur. Güz ve bahar dönemlerine ek olarak, yaz
dönemi açılabilir. Bir dönem sınavlar dahil en az on altı haftadır. Yaz dönemi ile ilgili hususlar Senato tarafından
belirlenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Öğretim programı, ilgili bölüm kurulunun önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe
girer. Öğretim programı, aşağıda içerikleri açıklanan program bilgi paketi ve ders bilgi paketinden oluşur:
a) Program bilgi paketinde; program hakkında genel bilgi (diploma programına ait genel hükümler), kazanılan
derece, öğrenim düzeyi, kayıt kabul koşulları, programın amacı, programda okutulacak derslerin (teorik dersler,
uygulamalar, proje, stüdyo, laboratuar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi uygulamaları,
seminerler, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalar) yarıyıllara göre listesi, yarıyıl/yılı, kodu, seçmeli ve zorunlu olma
durumu, program yeterlilikleri, mezunların mesleki profili, öğretim programının yapısı, sınavlar, değerlendirme ve
notlandırma, mezuniyet koşulları eğitim türü, program sorumlusu ve benzeri konulara ilişkin bilgiler yer alır.

b) Ders bilgi paketinde; dersin, önkoşulu, dili, türü, verilme şekli, öğrenme ve öğretme teknikleri, sorumluları,
amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, kaynaklar, haftalara göre işlenecek konular, değerlendirme sistemi, AKTS
(Öğrenci İşYükü) tablosu ve dersin program yeterliliklerine katkısını belirten tablolar bulunur.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
aynımaddeye aşağıdaki onuncu fıkra eklenmiştir.
“(9) Ders başarı notu F2 veya F3 olan öğrenciler ilgili dönem sonunda yapılan bütünleme sınavlarına
girebilirler.”
“(10) Bütünleme sınav sonuçları ara sınavlar ile birlikte değerlendirilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“ a) Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri ve varsa diğer mezuniyet koşullarını bu Yönetmelik
hükümlerine göre başarı ile tamamlamak.”
“ b) Kayıtlı olduğu programın zorunlu ve seçmeli dersler için ayrı ayrı öngördüğü toplam kredi
miktarlarınıtamamlamak.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 5 inci madde eklenmiştir.
“Muaf sayılan derslerden alınan notlar
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Halen öğrenimlerine devam eden öğrencilerin bu Yönetmeliğin yürürlüğe
girmesinden önce muaf sayıldıkları derslerden aldıkları notlar bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen notlara
uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilir.”
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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