
Akdeniz Üniversitesi 

2547 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin (c) Bendinin 
Uygulanmasına İlişkin Esaslar 

26/11/2014 tarih 29187 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 
Sayılı Kanunun 28’inci Maddesi gereğince değişiklik yapılan 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 44 üncü Maddesi (c) Fıkrasının, Üniversitemize bağlı ön lisans ve lisans diploma 
programlarında uygulanmasına ilişkin esasları kapsar.

Bu Esaslar’da geçen tanımlar;
a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencinin bir dersi başarı ile 

tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü ifade eden krediyi,
b) Başarısız ders: Üniversitemiz “Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin Başarı durumu Başlıklı 32 nci Maddesi 
hükümleri ile belirlenen “DC, DD, FD, FF, SG, BÇ ve D” başarısız harf notları, 

c) Son Sınıf Öğrencisi: Üniversitemiz “Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin Ders kaydı/ders alma Başlıklı 26 ncı 
Maddesi hükümleri gereğince azami öğrenim süresi sonunda öğrenim süresi iki yıl 
olan önlisans programlarında dördüncü yılında, öğrenim süresi dört yıl olan lisans 
programlarında yedinci yılında, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarında 
sekizinci yılında, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarında dokuzuncu 
yılında ilgili diploma programının son sınıfı için belirlenen müfredatından ders alan 
öğrenciyi,

ç) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek 
yüksekokulunu,

ifade eder.
 

Genel Esaslar:
1. 26/11/2014 tarihi itibari ile Üniversitemizde kayıtlı ön lisans ve lisans 

öğrencilerinin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesi (c) Fıkrası 
hükümleri ile belirlenen azami öğrenim süreleri hesaplanırken daha önceki 
öğrenim süreleri dikkate alınmaz. Söz konusu öğrencilerin azami öğrenim 
sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı esas 
alınır. 

2. 6569 Sayılı Kanundan yararlanarak Üniversitemize yeniden kayıt yaptıran 
öğrencilerin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesi (c) Fıkrası 
hükümleri ile belirlenen azami öğrenim süreleri kayıt tarihlerinden itibaren başlar.

3. Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa 
ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp 
yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını 
azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, 
öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı 
yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.



4.   Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süre programın azami öğrenim süresinden 
sayılmaz.

5. Kayıt dondurmalar öğrenim süresinden sayılmaz. 
6. Öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın her dönemi azami öğrenim 

süresinden sayılır.  
7. Yatay geçiş ve çift ana dal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, 

lisansüstü eğitim usul ve esasları ile öğrenim süreleri Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı tarafından çıkarılan yönetmeliklerle belirlenir ve Üniversitemizde 
uygulanır.

8. Öğrencilerin hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Öğretim dili tamamen veya 
kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile 
tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen 
veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen 
öğrenciler Üniversitemizde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt 
yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitemizde kayıtlı olduğu programa 
eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt 
yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği 
programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla 
öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

9. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt 
yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak İlgili Birim 
Yönetim Kurul Kararı, Üniversitemiz Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun 
onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile 
kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. 

10. Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu diploma programından mezun olabilmek için 
son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı 
verilir. Öğrencilerin her iki sınavdan birer kez yararlanma hakları vardır.             
Söz konusu sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. Bu sınavlar sonunda başarısız 
ders sayısını beş derse indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

11. Sınavlara girmeyen öğrenciler sınav hakkını kullanmış sayılırlar.
12. Kayıtlı olduğu diploma programında azami süreler sonunda halen son sınıfa 

geçememiş öğrencilerin iki ek sınav hakkından faydalanmaksızın kaydı silinir.
13. Ek sınav hakları azami öğrenim süresinin tamamlandığı Eğitim Öğretim Yılını 

takip eden yarıyılın sonunda yapılır.
14. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenciler, sınava girdiği dersin 

AKTS kredisi başına katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak 
bu öğrenciler sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 
Açılan sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen 
öğrenciler sınırsız sınav haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve Üniversitemiz ile 
ilişikleri kesilir.



Sınavların Uygulanması 
1. Azami öğrenim sürelerinin dolduğu yarıyılların sonunda Mazeret Sınavları ve 

Sonuçların Otomasyon Sistemine Girilmesi olarak belirlenen tarihlerde öğrenciler 
1 inci Ek Sınav için dilekçe ile ilgili Birimlerine başvuru yapabilir ve sınavlarına 
katılabilirler. 

2. 2 nci Ek Sınav için öğrenciler, 1 inci Ek Sınavın Sonuçlarının otomasyon 
sistemine girilmesi olarak belirlenen tarihleri takip eden 2 iş günü içinde ilgili 
Birimlerine dilekçe ile başvuru yapabilir ve sınavlarına katılabilirler.

3. İki Ek Sınav Hakkı; azami öğrenim sürelerinin dolduğu Mazeret Sınavları ve 
Sonuçların Otomasyon Sistemine Girilmesini takip eden otuz gün içinde 
kullandırılır. Sınav tarihi, yer ve saati ilgili Birim Yönetim Kurulunca belirlenir.

4. İki Ek Sınav Hakkı sonucunda alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato 
tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir. Bu sınavlarda alınan son 
not geçerlidir.

Sınavların Uygulanmasına İlişkin İşlem Akışı:

ÖĞRENCİNİN DURUMU YAPILACAK 
İŞLEM

AÇIKLAMALAR

 
İlgili Birim Yönetim Kurulu Kararı, 
Üniversitemiz Senato Kararı ve Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığının onayı ile dört yıl üst üste 
katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi 
ile kayıt yenilenmemesi durumunda öğrencilerin 
ilişikleri kesilebilir.

İlişik kesme

Kayıtlı olduğu diploma programında azami 
süreler sonunda halen son sınıfa geçememiş 
öğrencilerin iki ek sınav hakkından 
faydalanmaksızın Üniversite ile ilişiği kesilir.

İlişik kesme

 
Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu diploma 
programından mezun olabilmek için son sınıf 
öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler 
için iki ek sınav hakkı verilir. Öğrencilerin her 
iki sınavdan birer kez yararlanma hakları vardır.             
Söz konusu sınavlar için mazeret sınavı 
yapılmayacaktır. 

2 Ek Sınav 
Hakkı

Ek sınav hakları azami öğrenim süresinin tamamlandığı 
Eğitim Öğretim Yılını takip eden yarıyılın sonunda 
kullanılacaktır. 

Ek sınavlar sonunda mezuniyet için başarması 
gereken toplam ders sayısı beşten fazla ise, İlişik kesme ---

 
İki ek sınav hakkı sonucunda, mezun olabilmesi 
için başarması gereken toplam ders sayısı en 
fazla beş olan öğrencilere üç yarıyıl ek süre 
verilir. 

3 Yarıyıl Ek 
Süre

Ek Süre hakkı elde eden öğrenciler ilgili yarıyılın katkı 
payı/öğrenim ücretini ödemeye devam eder. Ek süreler 
sonunda mezun olamayan öğrencilerin üniversite ile 
ilişikleri kesilir. 

İki ek sınav hakkını kullanmadan mezun 
olabilmesi için başarması gereken ders sayısı en 
fazla beş olan öğrencilere dört yarıyıl ek süre 
verilir. 

4 Yarıyıl Ek 
Süre

Ek Süre hakkı elde eden öğrenciler ilgili yarıyılın katkı 
payı/öğrenim ücretini ödemeye devam eder. Ek süreler 
sonunda mezun olamayan öğrencilerin üniversite ile 
ilişikleri kesilir. 



İki ek sınav hakkını kullanarak mezun olabilmesi 
için başarması gereken ders sayısı bir olan 
öğrencilere başarısız oldukları dersin sınavlarına 
sınırsız girme hakkı verilir. 

1 Derse 
Sınırsız 

Sınav Hakkı

Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenciler, 
sınava girdiği dersin AKTS kredisi başına katkı 
payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu 
öğrenciler sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından 
yararlanamazlar. Açılan sınavlara üst üste veya aralıklı 
olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler 
sınırsız sınav haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve 
Üniversitemiz ile ilişikleri kesilir.

Öğrenim gördükleri diploma programından 
mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer 
not aldıkları hâlde, Yönetmeliğimize göre 
başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not 
ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle 
ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem 
(sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan 
kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not 
ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri 
derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.

Diledikleri 
Derslerden 

Sınırsız 
Sınav Hakkı

Diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı kullanma 
durumuna gelen öğrenciler, sınava girdiği dersin AKTS 
kredisi başına katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye 
devam ederler. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan 
ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam 
şartı aranmaz. Ancak bu öğrenciler sınav hakları dışındaki 
öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 


