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BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam ve Dayanak 
 
 Amaç  

 MADDE 1- (1) Azami öğrenim süresini dolduran ön lisans ve lisans öğrencilerine uygulanacak 

işlemlere ilişkin esasları belirlemektir. 
 

Kapsam  

MADDE 2- (1) Azami öğrenim süresini dolduran ön lisans ve lisans öğrencilerine uygulanacak 

işlemlere ilişkin esasları kapsamaktadır. 
 

Dayanak  

MADDE 3-(1) Bu Uygulama Esaslarının dayanağı; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddenin (c) bendi 

ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü 

maddesidir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Azami Öğrenim Süreleri 

 

MADDE 4- (1) 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 ön lisans 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. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hazırlık, Birinci ve Ara Sınıf Öğrencileri ile İlgili İşlemler 

 

MADDE 5- (1) Azami öğrenim süreleri sonunda hazırlık, birinci ve ara sınıf öğrencilerinin kayıtları 

silinir. Ancak bu öğrencilere aşağıdaki haklar verilerek işlem adımları uygulanır. 
a) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde birinci sınıfta en fazla bir 

dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içerisinde 

kullanacakları üç sınav hakkı verilir. 

b) İlgili döneme kadar aldığı tüm derslerden başarılı olup not ortalamasını sağlayamayan 

hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir 

sınav hakkı verilir. 

c) Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yılsonu sınavı olduğuna bakılmaksızın, başvurmaları 

halinde her eğitim öğretim yılı başında [derslerin başlama tarihinden azami 2 (iki) hafta  

önce] açılacak olan sınavlara girerler. 

ç) Sınavlara öğrenciler ilgili yılda eğitim öğretim başlamadan önce başvuru yaparlar. 

Başvurusunu yapmayan öğrenci, sınav hakkından vazgeçmiş sayılır. 

d) Devam şartını yerine getirmedikleri ve hiç almadıkları dersler için sınav hakkı verilmez. 

e) Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden 

yapılır. 

f) Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre öğrenim süresinden sayılmaz. 



 

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURAN 

ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİNE 

YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN 

UYGULAMA ESASLARI 

Doküman No DD.008 

İlk Yayın Tarihi 17.06.2021 

Revizyon Tarihi - 

Revizyon No 0 

Sayfa 2/3 

 

Hazırlayan Sistem Onayı Yürürlük Onayı 

Bölüm Kalite Sorumlusu Kalite Koordinatörü Üst Yönetici 

 

g) Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz ve öğrenimlerine 

kaldıkları yerden katkı payı/öğrenim ücretini ödeyerek devam ederler. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Sınıf Öğrencileri İle İlgili İşlemler 

 

MADDE 6- (1) Azami öğrenim sürelerini dolduran son sınıf öğrencilerinden, hiç almadıkları ders 

sayısı (ders planında bulunan ve öğrencinin alması gereken iş yeri uygulaması dersi, tasarım dersi, 

proje dersi, staj vb. dersler dâhil olmak üzere) 5’ten fazla ise öğrencinin kaydı silinir. (Ancak 

öğrencinin hiç almadığı ders sayısı 5 ten fazla ise bunun yanında başarısız olduğu dersler varsa kaydı 

silinmez. Bu derslerden ek sınavlara girme hakkı verilir. Girdiği tüm dersleri başarsa dahi kaydı 

silinir.)  
(2)  Öğrencinin hiç almadığı dersler dışındaki başarısız olduğu tüm dersler (dersi alıp başarısız 

olduğu, dersi alıp devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu) için ders sayısına ve öğrencinin talebine 

bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir.  

A. Ek sınavlar için; 

a) Öğrenciler, sınava gireceği dersler için ilgili akademik birime Akademik Takvimde 

belirtilen ek sınav haftasından 7 (yedi) gün öncesine kadar başvuru yaparlar.  

b) Ek sınavlar her eğitim-öğretim döneminin sonunda, bütünleme sınavlarının bitiminden 

itibaren bir sonraki yarıyılın ders kayıtlarından önce tamamlanır. Sınavlarla ilgili 

bilgiler ilgili akademik birim Yönetim Kurulu Kararı ile (sınava girme hakkı kazanan 

tüm öğrencilerin listesi, sınav yeri ve saati, sınavı yapacak öğretim elemanı 

görevlendirilmesi vb.) kişisel verilerin korunması da dikkate alınarak birim web sayfası 

ve gerekli görülen yerlerde öğrencilere ilan edilir. 

c) Ek sınavların birincisinde sınavına girdikleri dersi başaran öğrenciler, not yükseltmek 

amacıyla aynı dersin ikinci ek sınavına giremezler. 

ç)   Hiç almadıkları dersler için ek sınav hakkı verilmez. 

d) Sınava girme hakkı olan öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sisteminde ders kayıtları ve sınav 

tanımlamaları vb. gibi işlemler birim öğrenci işleri tarafından yapılır. 

e) Ek sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez. 

f) Öğrencilerin ek sınavlarda almış oldukları notlar aynen kabul edilir. Alanya Alaaddin 

Keykubat Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde 

belirlenen harf notları ile değerlendirme yapılır. 

g) Ek sınavlar sonunda başarılı olup öğretim planında alması gereken tüm dersleri 

tamamlayan öğrenciler, Üniversitemiz Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 31. 

maddesinde belirtilen mezuniyet şartlarını sağlamaları halinde mezun edilir. 

h) Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını 1 (bir) derse düşüren öğrencilere, öğrencilik 

haklarından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı verilir. 

ı)    Ek sınavlar sonunda; hiç almadıkları ve/veya başarısız oldukları ders sayısını beş ve              

      altına düşüremeyen öğrencilerin kayıtları silinir. 

B. Ek süre verilenler; 

a) Ek sınav hakkını kullanmadan hiç almadığı ve/veya başarısız olduğu ders sayısı beş ve 

altında olan öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir. 

b) Ek sınav hakkını kullanıp hiç almadıkları ve/veya başarısız oldukları ders sayısını beş ve 

altına indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. 

c) Ek sınavlardan başarılı olan öğrenciler, hiç almadığı ve devam şartını yerine getirmediği 
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derslerin devam şartlarını ek süre içerisinde yerine getirmek zorundadır. 

  ç)  Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamamış ve ek sınav hakkını kullanarak                    

       veya kullanmayarak ek süre verilen öğrenciler öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini  

     ödemeye devam ederler. 

d) Ek süre verilen öğrenciler; ek süre içerisinde dönem içinde yapılacak sınavlara girerler. 

Dönem sonunda ayrıca sınav hakkı verilmez. 

e) Ek süre sonunda mezun olamayan veya başarısız ders sayısını tek derse düşüremeyen 

öğrencilerin kayıtları silinir. 

f) Ek süre sonunda başarısız ders sayısını 1 (bir) derse düşüren öğrencilere, öğrencilik 

haklarından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı verilir.  

g) Ek süre verilen öğrenciler; sorumlu olduğu derslerin açılması halinde, Üniversitemizde 

veya yaz öğretimi yapan diğer Yükseköğretim kurumlarında Üniversitemiz Yaz Öğretimi 

Yönergesi hükümlerine göre alabilirler. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Sınırsız Sınav Hakkı İle İlgili İşlemler 

 

MADDE 7- (1)Kayıtlı olduğu programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden başarılı olduğu 

halde, mezuniyet için gerekli not ortalamasını sağlayamayarak ilişiği kesilme durumuna gelen son 

sınıf öğrencilerine, not ortalamasını yükseltmek için diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı 

verilir. 
(2) Azami öğrenim süresi sonunda 1 (bir) dersten başarısızlık dolayısıyla mezun olamayan 

öğrencilere ek sınava girip girmediğine, ek süre verilip verilmediğine bakılmaksızın sınırsız sınav 

hakkı verilir. 

(3) Sınırsız sınav hakkından yararlanan ancak üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim- öğretim 

yılı sınavlara girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve kaydı silinir. 

(4) Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini 

ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından 

yararlanamazlar. 
ALTINCI BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller  

MADDE 8- (1) Bu esaslarda hüküm bulunmayan hallerde alınacak YÖK kararları ile ilgili kurul 

kararları uygulanır. 

 

Yürürlük  

MADDE 9- (1) Bu Esaslar Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği 

tarihten itibaren yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  

MADDE 10- (1) Bu Esaslar hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 17.06.2021 tarihli ve 13/94 sayılı Senato Kararı ile kabul edildi. 


