ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DERS YETERLİLİK SINAVI UYGULAMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin eğitim-öğretim hayatına
başlamadan önce üniversitemiz dışında edindikleri informal öğrenmelerin tanınması,
kredilendirilmesi ve intibakı için yapılacak ders yeterlilik sınavına ait uyulması gereken esasları
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Ondokuz Mayıs Üniversitesine yeni kayıt yaptıran ön
lisans ve lisans öğrencilerinin; kurum dışında kazanmış oldukları bilgi, beceri ve
yetkinliklerinin yeterlilik sınavları yolu ile tanınmasına ilişkin iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü
maddesinin (b) fıkrası ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Birim: Fakülte/Konservatuvar/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunu,
b) İnformal öğrenme: Üniversitemize kayıt yaptırmadan önce öğrencinin kazandığı
ancak resmi olarak intibak çerçevesinde saydıramayacağı ve kazanımı nereden sağladığını
gerekçeli ve belgeli olarak sunabildikleri kazanımlarını,
c) Komisyon: Bölümde görevli en az 3 öğretim elemanından oluşturulan yeterlilik sınav
komisyonunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Esasları
Başvuru
MADDE 5 - (1) Önceki öğrenmelerin tanınması için yapılacak başvuru işlemleri, kesin
kaydı takip eden ilk dönem başında akademik takvimde belirtilen süre içinde sadece bir kez
ilgili bölüm başkanlıklarına yapılır.
(2) Başvurulan derse öğrenci tarafından daha önceden hiç kayıt yapılmamış olması
gerekir.
(3) Ders yeterlilik sınavı ile ilgili web sayfasında duyuru veya Üniversitemize bildirilen
cep telefonu numaralarına kısa mesaj ile bilgilendirme yapıldıktan sonra, ilgili tarihte başvuru
yapmayan öğrenciler haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
(4) Öğrenciler tabi oldukları öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin kesin
kayıttan önceki hayatında informal öğrenme ile edindiği kazanımlara dayanarak en fazla üç
ders için, belirtilen süre içerisinde ders yeterlilik sınavına başvurabilirler.
(5) Tez, bitirme çalışması, yönlendirilmiş çalışma, tasarım ve proje gibi dersler için ders
yeterlilik sınav başvurusu kabul edilmez.
Ders yeterlilik sınavı uygulaması
MADDE 6 - (1) Hangi derslerden ders yeterlilik sınavlarının açılacağı öğrencilerin
başvuruları dikkate alınarak bölüm kurulu kararı ile belirlenir.
(2) Komisyon bölüm kurulu önerisi ve birim yönetim kurulunun kararı ile oluşturulur.

(3) Ders yeterlilik sınavının uygulama şekline komisyon tarafından karar verilir.
Sınavda başarı
MADDE 7 - (1) Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmaksızın en az 60 (CC)
ise öğrenci başarılı sayılır ve transkripte işlenir. Öğrenci 60’tan daha az not aldığında başarısız
ve hakkını kullanmış sayılır ancak transkripte işlenmez.
(2) Komisyonun takdir ettiği sınav notu not bildirim formu ile en geç 2 iş günü içinde
birime teslim edilir. Not bildirim formu birim yönetim kurulu kararı ile en geç 3 iş günü içinde
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.
Sınava itiraz
MADDE 8 - (1) Sınav sonuçlarına itiraz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak yapılır.
Tebligat adresi
MADDE 9 – (1) Yeni kayıt yaptıran ve mevcut kayıtlı öğrencilerimizin üniversitemize
bildirdiği cep telefonu numarası ve elektronik posta adreslerinin güncel olmasından kendileri
sorumludur.
GEÇİÇİ MADDE - 1 Bu Yönergenin yayınlandığı tarihte Üniversitemizde kayıtlı olan
öğrenciler, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında EK-1’de belirlenen tarihlerde daha önceden hiç
kayıt yapılmamış olan dersler için bir defaya mahsus olmak üzere bu haktan yararlanabilirler.
Yürürlük
MADDE 10 - (1) Bu Yönerge, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu tarafından kabul
edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 - (1) Bu Yönerge, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü tarafından
yürütülür.

Yönergenin kabul edildiği Senato Kararının;
Tarihi
Sayısı
22.11.2018
2018/439

EK-1
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DERS YETERLİLİK SINAV TAKVİMİ
2-4 Ocak 2019
Başvuru tarihi
7-11 Ocak 2019
Değerlendirme tarihi
14-18 Ocak 2019
Sınav tarihi

