ÖĞRENCİLERE DUYURU
KONU: DERS PROGRAMLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Bilindiği üzere, ders programları düzenli öğrenciler esas alınarak oluşturulmaktadır.
Program yapılırken ayrıca akademik personelin eğitim görevleri dışında idari ve akademik
görevlerini aksatmaması gereği de dikkate alınmaktadır. Kurumlarda düzensiz olan öğrenciler
de bulunmaktadır. Bu öğrenciler yatay geçiş yapanlar, dikey geçiş yapanlar, hazırlık sınıfından
ara dönemde geçenler ve ERASMUS programına katılanlardır. Ayrıca, başarısız statüsündeki
öğrencileri de bu gruba ilave etmek gerekmektedir. Ders programlarının oluşturulmasında,
değinilen öğrencilerin özellikleri dikkate alınarak, Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde kolaylaştırıcı bir hüküm getirilmiştir.
İlgili düzenleme olan 29’uncu maddenin 3’üncü fıkrasında “ Tüm derslere devam zorunlu
olup, ders kayıtlarında ilk kez alınan derslerin ders programları çakışamaz.” hükmü mevcuttur.
Ayni maddenin dördüncü fıkrası ile bu esasa şu şekilde bir istisna getirilmiştir: “Daha önce (F)
veya (U) alınan derslerin, takip eden ve dersin açıldığı ilk dönemde alınması zorunludur. (F)
veya (U) alınan derslerin programının ilk defa alınacak ders/dersler (in) ders programı ile
çakışması halinde, (F) veya (U) notu alınan ders/dersler(e) kayıt yapılabilir. Bu durumdaki
öğrenciler için derse devam koşulu aranmaz. Ancak bu öğrenciler yapılan tüm sınavlara ve
ödevlere katılmak zorundadırlar. Devamsızlık nedeni ile (NA) alınan dersler bu uygulamanın
dışındadır.”,
Aktarılan hükümlerden ilkinde, ilk kez alınan derslerin çakışmaması yolundaki hüküm,
ayni maddede bulunan derslere devam zorunluluğunun gereğidir. Açıklanan şart uygun
olduğunda, ilgili dersler için şube açma yoluyla da yerine getirilmektedir. Çakışmama yolundaki
bu akademik gerekliliğe, sınavlarına katılmak kaydıyla, daha önce kayıtlanılıp (F) veya (U) notu
alınmış olan dersler için istisna getirilmiştir. Birlikte ders almanın kabul edildiği söz konusu
durumlar dışında, tüm düzensiz öğrencilerin, tüm özel ihtiyaçlarını göz önüne alarak, tüm
çakışmaları engelleyen bir ortak program yapılması sorumlu olunan çok sayıda ders de dikkate
alındığında, matematiksel olarak, ayrıca fiziki ve idari olanaklar bakımında olanak dışıdır.
Yukarıda açıklanan esaslar doğrultusunda, düzenli öğrenciler dikkate alınarak
hazırlanan “genel ders programları”mızın, düzensiz öğrencilere göre “bireysel ders
programı” olarak yapılması; ayrıca yönetmeliğe aykırı bu yoldaki taleplerin dekanlığı da
aşarak rektörlük makamına iletilmesi uygun bulunmamaktadır.
Bu vesileyle öğrencilerimize başarılı ve sağlıklı bir dönem dileriz.

