Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerinden Azami Öğrenim
Sürelerini Dolduranlara Verilecek Sınav, Sınırsız Sınav ve Yarıyıl Hakkı Uygulama
Esasları
1- Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık sınıfı hariç,
kayıtlı oldukları programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her
yarıyıl 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. Yabancı dil hazırlık ve bilimsel hazırlık eğitim süreleri azami iki yıldır.
2- Ön lisans- lisans programlarında azami öğrenim süreleri 2014-2015 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Yarıyılından itibaren hesaplanır.
3- 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ve daha önceki eğitim-öğretim yıllarında kayıtlı oldukları
bölüm / programa ders kaydı yaptıran, ön lisans öğrencileri 2017- 2018 Eğitim-Öğretim yılı
sonunda, lisans öğrencileri 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda, Tıp Fakültesi öğrencileri
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda azami öğrenim sürelerini doldururlar.
4- 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılından sonraki eğitim-öğretim yıllarında kayıtlı oldukları bölüm
/ programda ilk defa ders kaydı yaptırma hakkı elde eden öğrencilerin azami öğrenim süreleri,
ders kaydı yaptırma haklarının başladığı tarihten itibaren hesaplanmaya başlar. Yarıyıl izni
almadan ders kaydı yaptırmayan öğrencilerin kayıt yaptırmadıkları bu süreler azami öğrenim
süresi içinde değerlendirilir.
5- Yarıyıl izni alan (kayıt donduran) öğrencilerin izinli oldukları süreler azami öğrenim
sürelerine eklenerek azami öğrenim süresini doldurduğu eğitim-öğretim yılı / yarıyılı bulunur.
6- Azami öğrenim süreleri sonunda kayıtlı oldukları bölüm/ programdan mezun olabilmeleri için
son sınıf öğrencilerine, devam şartını yerine getirerek başarısız oldukları bütün dersler için iki
ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş
ders için üç yarıyıl, ek sınav hakkı kullanmadan beş ve daha az dersten başarısız olan
öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı);
bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız
oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.
7- Kayıtlı oldukları bölüm/programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not
aldıkları hâlde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğine göre genel not ortalaması 2,00’nin altında kalması sebebiyle ilişikleri kesilme
durumuna gelen son yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf)
öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı
tanınır.
8- Azami öğrenim süreleri sonunda devam şartını yerine getirmedikleri ders sayısı beşten fazla
olan öğrencilerin, ek sınav hakkı verilmeden kaydı silinir.
9- Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen
öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz, kaydı silinir.

10- Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, 2547 sayılı Kanunun 44/c
maddesine göre verilen ek sınav, yarıyıl ve sınırsız sınav haklarında başarılı olamadığı için
kaydı silinen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç
dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, genel not

ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden
öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, başvurmaları
hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda
sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine
kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre,
öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir
şekilde yararlanamazlar.
11- Her eğitim-öğretim yılı sonunda, azami öğrenim sürelerini dolduran öğrencileri ve bu
öğrencilerin kullanacakları hakları belirlemek için bölüm/ program başkanı başkanlığında en
az üç öğretim üyesi / görevlisinden oluşan, dekan / müdürün teklifi ve yönetim kurulu kararı
ile her bir bölüm / program için Azami Öğrenim Süresi Tespit ve Uygulama Komisyonu
kurulur.
12- Komisyon, azami öğrenim sürelerini dolduran öğrencileri, öğrencilerin başvurusuna bağlı
olmadan kullanacakları sınav haklarını, bu hakları kullanmadan ya da kullandıktan sonra
kaydı silinecek öğrencileri tespit eder. Alınan kararlar, bölüm/program başkanlığı aracılığı ile
yönetim kurulunda görüşülmek üzere dekanlık/müdürlüğe sunulur.

13- Beş derse kadar başarısız dersi olan ve ek sınavlar başlamadan önce dilekçe ile müracaat eden
öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı)
hakkı yönetim kurulu kararı ile verilir.
14- Yarıyıl hakkı kullanacak öğrenciler ile sınırsız sınav hakkını yarıyıl içinde kullanacak
öğrenciler, sınav haklarını kullanacakları yarıyıllarda akademik takvimde belirtilen kayıt
yenileme ve ders kayıt tarihlerinde öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini yatırarak sınav
hakkı kullanacakları derslere kayıt yaptırırlar. Ancak bu öğrenciler sınav hakkı dışındaki diğer
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
15- Ders içinde yapılan uygulamaların da dikkate alınarak başarı durumunun belirlendiği
uygulamalı dersler ve devam şartı yerine getirilmemiş dersler dışındaki derslerde yarıyıl hakkı
kullanan öğrencilerden derse devam şartı aranmaz.

16- Dekanlık / müdürlük ek sınav, sınırsız sınav ve yarıyıl hakkı kullanacak öğrenciler ile sınav
programlarını, sınavlar başlamadan bir hafta önce ilan eder.
17- İki Ek sınav hakkı kullanan öğrenciler, akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılan
sınavlara katılırlar. Ek sınav hakkında başarı durumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön
Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim Yönetmeliğindeki puan karşılığı harf notlarına göre
belirlenir.
18- Akademik takvimde verilen ek sınavlara katılmayan öğrencilerin mazeret sınav hakkı yoktur.
Ek sınavlara katılmayan öğrenciler ek sınav hakkını kullanmış sayılırlar.

19- Yarıyıl hakkı kullanan öğrenciler, dersin açıldığı yarıyıllarda açılan ara sınav, ödev, yarıyıl
sonu sınavı, bütünleme sınavı gibi sınavlara dersi alan öğrenciler ile birlikte katılırlar. Başarı
durumu yarıyıl içinde dersi alan öğrenciler ile birlikte belirlenir.
20- Verilen ek sınav hakkı veya yarıyıl hakkı sonunda başarısız olan ya da verilen ek sınavlara
girmeyerek veya verilen yarıyıllarda ders kayıtlarını yaptırmayarak verilen hakları
kullanmayan, 2547 sayılı Kanunun 44 /c maddesine göre kullanacak sınav hakkı ya da yarıyıl
hakkı kalmayan öğrencilerin ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtları silinir.

21- Bu esaslarda hüküm bulunmayan hallerde -Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile ilgili yönergeler ve Senato Kararları uygulanır.
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