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ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA
DERS KAYIT İŞLEMLERİNDE
DERS SEÇME İLE İLGİLİ KURALLAR

 Hazırlık öğrencileri ders seçemezler.

 Kayıt dondurma durumundaki öğrenciler ders seçemezler.

 İlgili ders seçme tarih aralığında Disiplin Cezası

(Uzaklaştırma) olan öğrenciler ders seçemezler.
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA
DERS KAYIT İŞLEMLERİNDE
DERS SEÇME İLE İLGİLİ KURALLAR

 Öğrencinin, bir yarıyıldaki ders yükü 30 AKTS kredisi, bir yıldaki ders yükü ise 60
AKTS kredisidir.

 Öğrenci alt yarıyıldan başarısız olduğu dersi/dersleri ve alması gereken yarıyılda/yılda
almadığı/vazgeçtiği veya alamadığı dersi/dersleri alması gereken ders saati sınırı
ölçüsünde öncelikle almakla yükümlüdür. Ön koşullu bir ders, önkoşulu
başarılmadan alınamaz.

 Birinci ve ikinci yarıyıl/birinci sınıf öğrencileri kayıtlı oldukları programın birinci ve

ikinci yarıyıl/birinci sınıfındaki bütün dersleri almakla yükümlüdürler.
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA
DERS KAYIT İŞLEMLERİNDE
DERS SEÇME İLE İLGİLİ KURALLAR
Öğrenciler, üçüncü yarıyıldan/ikinci sınıftan itibaren bir yarıyıldaki ders yüküne
ilave olarak GABNO’ya göre danışmanının onayı ders alabilirler. Buna ilişkin esaslar
şunlardır:
 GABNO’su 1,99 ve daha az olan öğrencinin bir yarıyılda ders yükü en fazla 30

AKTS kredisi olabilir.

 GABNO’su 2,00-2,99 arasında olan öğrenci bir yarıyılda ders yüküne ilave olarak

toplam 40 AKTS kredisinden
çok olmamak üzere fazladan üç ders alabilir. * (Bkz.)

 GABNO’su 3,00 ve üzerinde olan öğrenci bir yarıyılda ders yüküne ilave olarak

toplam 45 AKTS kredisinden çok olmamak üzere istediği kadar ders alabilir.

 Öğrenciler bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğrenimlerini daha kısa

sürede bitirebilirler.
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA
DERS KAYIT İŞLEMLERİNDE
DERS SEÇME İLE İLGİLİ KURALLAR
Öğrencinin almış olduğu derslerin AKTS kredileri toplamında 30/60 (yıllıklarda)
AKTS kredisi sınırını aşan ilk ders, öğrencinin fazladan aldığı 1. (birinci) ders olarak
kabul edilir. Örneğin: 29 AKTS kredilik ders seçen bir öğrencinin 2 AKTS kredilik bir
ders seçmesi durumunda toplam 31 AKTS kredisi olur ve bu birinci ders olarak kabul
edilir. Bu şekilde 40 AKTS kredisini geçmeyecek şekilde en fazla 3 (üç) ders alınabilir.
60 AKTS kredili ders yüküne ilave
olarak toplam 80 (60+20) AKTS’yi geçmeyecek şekilde en fazla 6 (altı) ders alma hakkı
vardır. Alınacak 6 ders Güz ve Bahar yarıyıllarının toplamını kapsamaktadır. Eğer
BAHAR döneminde alınacak ders var ise toplam AKTS kredisine göre ders seçme
işlemi yapılmalıdır.
*

(30/60 AKTS kredisini dolduran dersler: Alt yarıyıl/sınıftan kalınmış dersler + Alt
yarıyıl/sınıftan alınmamış dersler + Bulunulan yarıyıl/sınıftan kalınmış dersler +
Bulunulan yarıyıl/sınıftan alınmamış dersler + Üst sınıftan kalınmış dersler + Üst
sınıftan alınmamış dersler sırasıyla hesaplanmaktadır.
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA
DERS KAYIT İŞLEMLERİNDE
DERS SEÇME İLE İLGİLİ KURALLAR
12’nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen öğrenim sürelerinin aşılmış olması
durumunda, öğrenciler katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla eğitim
öğretimlerine ilgili programda devam ederler.
Madde 12- (1) Birimlerin azami eğitim-öğretim süreleri aşağıda verilmiştir:
 Öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarında azami dört yıl,
 Öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında azami yedi yıl,
 Öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarında (diş hekimliği, eczacılık ve veteriner

hekimliği) azami sekiz yıl,
 Öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarında (tıp doktorluğu) ise azami dokuz yıldır.
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA
DERS KAYIT İŞLEMLERİNDE
DERS SEÇME İLE İLGİLİ KURALLAR
 Öğrenci, daha önce geçer not aldığı dersleri, dersin verildiği yarıyılda tekrar alarak notlarını
yükseltebilir. Bu dersler için alınan en son not geçerlidir.

 Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları zorunlu bir ders, programlarından
çıkarıldığında, yerine ilgili kurullar tarafından uygun görülüne eşdeğer bir dersi almalıdırlar.

 Programdan çıkarılan zorunlu derse eşdeğer ders tanımlanmamışsa öğrenciler
tamamlaması gereken AKTS kredi açığını seçmeli derslerden tamamlamalıdırlar.

 Öğrenciler, kayıtlı olduğu programın özelliklerine göre başarısız oldukları bir seçmeli dersin
yerine yeni bir seçmeli ders alabilirler.

 Öğrenciler, mezun olabilmek için ilgili kurullar tarafından belirlenmiş eğitim-öğretim
programındaki zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak zorundadırlar.
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA
DERS KAYIT İŞLEMLERİNDE
DERS SEÇME İLE İLGİLİ KURALLAR
GEÇİCİ MADDE 1- (2) 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz ve/veya bahar yarıyılında
mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için, 23’üncü maddenin üçüncü fıkrasında
belirtilen koşullar, bir defaya mahsus olmak üzere aranmaz. Bu öğrenciler bir yarıyılda 39/bir
yılda 78 saat ders alabilirler ve bu haktan 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz ve/
veya bahar yarıyılında olmak üzere sadece bir kez yararlanırlar. ** (Bkz.)

** İlgili madde sadece 2017-2018 Güz ve Bahar yarıyılları için geçerlidir. Sonrasında 39/78 saat ders alma
iptal olup mezun durumdaki öğrenciler için de yeni Yönetmeliğe göre AKTS kredisi üzerinden ders
alacaklardır.

39/78 saat ders seçebilme kriteri:
 4 yıllık fakülteler için 3. sınıftan, diğer fakültelerin son sınıfından bir önceki sınıftan, ilgili ders seçme
döneminden önceki dönemlerde en az 1 zorunlu ders alınmış olmalı (başarılı/başarısız farketmez) ve
aşağıdaki AKTS kredisi sınırlarına da uyulmalıdır.
 4 yıllık eğitim veren fakülteler ve Veteriner Fakültesi için 120 Kazanılan AKTS kredisi,
 2 yıllık eğitim veren MYO için 40 Kazanılan AKTS kredisi,
 5 yıllık ve daha fazla eğitim veren fakülteler (Diş, Tıp, Eczacılık) için Kazanılan 150 AKTS
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ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ (OBS)
https://obs.ankara.edu.tr

 Öğrenci Bilgi Sistemine “https://obs.ankara.edu.tr”

adresinden kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır.
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ÖĞRENCİNİN DERS KAYIT EKRANI
 Sistemde Öğrenci BYS  Ders İşlemleri  Ders Seçme
İşlemleri  Ders Seçme adımları izlenerek ders seçme ekranı
açılır.
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DANIŞMANI OLDUĞU ÖĞRENCİLER LİSTESİ
 Öğrenci No kısmına öğrenci
numarası yazılarak öğrenci
bazlı seçim yapılabilir.

 Ara Butonuna
basılarak danışmanı
olduğu öğrencilerin
tamamı listelenebilir.
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DANIŞMANI OLDUĞU ÖĞRENCİLER LİSTESİ
 DURUM sekmesinde ilgili kayıt durumu seçilip, Ara
Butonuna basılarak seçilen duruma göre öğrenciler
listelenebilir.
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DANIŞMANI OLDUĞU ÖĞRENCİLER LİSTESİ

 Listelenen öğrencilerden işlem yapılmak istenen öğrenci işaretlenir.
 Seç Butonuna basılarak öğrenci seçilir.
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DANIŞMANI OLDUĞU ÖĞRENCİLER LİSTESİ

Öğrencilerin durumlarını gösteren renklerin anlamı şu şekildedir:
Onay Bekliyor
Öğrenci Onaya Göndermemiş
Reddedilmiş
Onaylanmış
Ders Seçmemiş
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ÖĞRENCİ DERS SEÇME EKRANI

 Durumu Onay Bekliyor durumunda olan öğrenci seçimi
yapılarak öğrenci ders seçme ekranı görüntülenir.

15

ÖĞRENCİ DERS SEÇME EKRANI

Ders seçme ekranında,

 Öğrencinin aldığı ve geçtiği dersler yeşil,
 Başarısız olduğu dersler turuncu ve

 Hiç almadığı dersler sarı olarak gösterilir.
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DERS ONAY BİLGİLENDİRME EKRANI

Transkript
butonu
kullanılarak
öğrencinin
transkript
belgesi alınabilir.

Kayıt Onay
Raporu butonu
kullanılarak
öğrencinin ders
kayıt onay
raporu alınabilir.

Reddet
butonu
kullanılarak
öğrenci ders
seçimi
reddedilebilir.

Onayla
butonu
kullanılarak
öğrenci ders
seçimi onayı
yapılabilir.
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DANIŞMAN DERS KAYDININ ONAYLANMASI
 Ders seçme işlemi yapıp danışman onayına gönderen öğrenci seçimi
yapılarak öğrencinin ders seçim ekranı görüntülenir. Ders onayı için Onayla
butonuna basılır. Dersin onayı yapılmak isteniyorsa «Devam Etmek İstiyor
musunuz?» mesajında evet seçilerek ders kaydı onaylanır.

18

ÖĞRENCİ DERS KAYDININ REDEDİLMESİ

 Reddet botuna basılarak öğrenci kaydı reddedilebilir.
Red
Nedeni
karşısındaki
kutucuğa
öğrencinin
ders
kaydının neden reddedildiğine
dair bir açıklamasının yazılması
zorunludur. Bu alana yazılan
açıklama öğrencinin ders seçme
ekranında görüntülenecektir.
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ÖĞRENCİ DERS KAYDININ REDEDİLMESİ

DANIŞMANLAR DERS KAYDINI ONAYLADIKLARI ÖĞRENCİLERİN

İSTEĞİ İLE İNTERAKTİF DERS KAYIT HAFTASINDA KAYIT ONAYINI
REDEDEBİLİR.
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SEÇİLEN DERSLERİN HAFTALIK DERS PPROGRAMI
 Tablo Görünümü butonuna basılarak öğrencinin seçmiş olduğu
derslerin haftalık programı görüntületilebilir.
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KAYIT ONAY RAPORU

 Danışman ders kayıt onayını yaptığı öğrenciye ait kayıt onay raporunu
Kayıt Onay formu seçeneğini kullanarak bastırabilir.
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KAYIT ONAY RAPORU

 Danışman ders kaydını onayladığı öğrenciler için, öğrenci tarafından
çıktısı alınan “Kayıt Onay Raporu” nu imzalar.
 Kayıt Onay Raporu, Öğrenci İşleri, Danışman ve Öğrenci Nüshası olmak
üzere üç nüshadan oluşur.
 Bu nüshalardan bir tanesi öğrencinin kendisinde, bir tanesi danışmanda
kalmalıdır. Öğrenci İşleri nüshasının ise öğrenci tarafından
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar öğrenci işleri birimine teslim
edilmesi tavsiye edilir.
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BİLİNMESİ GEREKENLER
 Program Dışı (Özel Seçmeli) Ders: Öğrencinin müfredatında

olmayan derstir.
 Genel Akademik Başarı Not Ortalaması (GABNO) 2.00 üstünde

olan öğrenciler, alması gereken maksimum ders saati sınırını
doldurmuş olsalar bile, özel seçmeli statüsünde ders seçebilirler.
 Öğrencinin özel seçmeli statüsünde aldığı dersten başarılı

olması durumunda, ders öğrenci durum belgesinde gösterilir,
ancak alınan not akademik ortalamaya katılmaz.
 Öğrencinin program dışı (özel seçmeli) statüsünde aldığı dersten

başarısız olması durumunda, ders öğrenci durum belgesinde
gösterilmez.
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BİLİNMESİ GEREKENLER

Zorunlu hazırlık sınıfı olmayan bölümlerde okuyan ve

isteğe bağlı hazırlık okumayan öğrenciler, yabancı dil
derslerini ders programlarına uygun olarak üniversite
genelinde açılan şubeler içerisinden seçmelidir.
2017-2018

eğitim öğretim yılında bölümlerinde
öğrenimlerine başlayan öğrenciler (hazırlık okuyan
öğrenciler hariç), TDİ (Türk Dili) ve BİT (Bilgi ve
İletişim Teknolojileri) derslerini ders programlarına
uygun olarak üniversite genelinde açılan şubeler
içerisinden seçmelidir.

 Bu dersler uzaktan eğitim şeklinde verilmektedir.
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BİLİNMESİ GEREKENLER

 Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden; (C3) ve

üstünde harf notu aldığı derslerden başarılı, (F1), (F2), (F3)
ve (F4) harf notu aldığı derslerden başarısız sayılır.
Bir öğrenci öncelikle (F1), (F2), (F3) ve (F4) harf notu aldığı

dersi/dersleri açıldığı ilk yarıyılda/yılda almak zorundadır.
Bu derslerin notu alındığı yarıyılın, yarıyıl ve genel akademik
başarı not ortalamalarına katılarak değerlendirilir.
 Öğrenci, daha önce geçer not aldığı dersleri, tekrar alarak

notlarını yükseltebilir. Tekrar edilen dersler için alınan son
not geçerlidir.
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BİLİNMESİ GEREKENLER
 Ayrıca, diğer harf notlarından;
1) F3: Yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınava

girmedi, başarısız,
2) F4: Devamsızlık nedeniyle yarıyıl/yıl sonu sınavı ve bütünleme
sınavına girme hakkı yok, başarısız.
3) M1: Öğrencinin Üniversiteye bağlı birimlerden aldığı ve
başardığı derslere verilen harf notu,
4) M2: Öğrencinin diğer üniversitelerden aldığı ve başardığı
derslere verilen harf notu,
5) BŞR: (Başarılı) notu: Kredili ve kredisiz derslerden, ön hekimlik
eğitimi ve kredisiz stajlardan başarılı olan öğrencilere verilir.
6) BŞZ: (Başarısız) notu: Kredili ve kredisiz derslerden, ön hekimlik
eğitimi ve kredisiz stajlardan başarısız olan öğrencilere verilir.
7) E: Eksik,
8) MZ: Mazereti nedeni ile yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme
sınavlarının her ikisine de girmedi olarak adlandırılır.
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BİLİNMESİ GEREKENLER

 UYM101 kodlu “Üniversite Yaşamına Giriş Programı”
dersinin 1. sınıfta alınması zorunludur. Öğrencinin bu
dersten kalması durumunda, mezun olana kadar bu
dersi başarması gerekmektedir.
Öğrenci mezun olana kadar GENEL SOSYAL SEÇMELİ
DERS GRUBU’nda yer alan derslerden en az 2 AKTS
kredilik bir dersi mutlaka başarmalıdır.
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BİLİNMESİ GEREKENLER

 Bilinmesi Gereken Kısaltmalar:

YABNO: Yarıyıl Akademik Başarı Not Ortalamasını,
GABNO: Genel Akademik Başarı Not Ortalamasını,
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini ifade eder.
Derslerin AKTS’ye karşılık gelen kredi değerleri
toplamı; eğitim-öğretim süresi iki yıl olan
programlarda 120 AKTS kredisi, dört yıl olan
programlarda 240 AKTS kredisi, beş yıl olan
programlarda 300 AKTS kredisi ve altı yıl olan
programlarda 360 AKTS kredisi olacak şekilde
belirlenir.
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