SIKÇA SORULAN SORULAR
1-) İlk kayıt tarihlerini nereden öğrenebilirim?
İlk kayıt tarihini ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi’nden veya Üniversitemizin internet sitesi olan
http://www.mehmetakif.edu.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.
2-) Üniversitenizde ilk kayıt işlemleri nasıl yapılır?
Üniversite web sayfamızda belirtilen tarihler arasında ilgili bankaya harç ücretlerini yatırarak
ve web sayfamızda belirtilen belgeler ile birlikte öncelikle Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
ön kayıt sayfasında Öğrenci Bilgi Formu’nu doldurup kaydetmeli, bilgi güncellemesini
yaptıktan sonra belirtilen kayıt tarihleri arasında mesai içinde Fakültemizdeki Öğrenci İşleri
Bürosu’na teslim etmelidir. Kontrol ve onaydan sonra ilk kayıt işlemi tamamlanmış olur.
Aynı zamanda öğrenci e-devlet üzerinden de ilk kaydını kendisi yapabilir. Bu durumda
öğrenci gerekli belgeleri öğrenimin başladığı ilk hafta içerisinde Öğrenci İşleri Bürosu’na
teslim eder.
3-) Öğrenciler ders kayıt işlemlerini nasıl yapabilir?
Tüm öğrenciler (1-2-3-4. Sınıflar) ders kayıtlarını akademik takvimde belirtilen tarihler
arasında Üniversitemiz web sayfasındaki OBS üzerinden kendi yaparak, kendi
kesinleştirecektir. Kesinleştirdikten sonra öğrencilerin ders kayıtlarını onaylatmak için
danışmanları ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. Ders kayıtlarından öğrenci kendi
sorumludur.
4-) Biyoloji’de ve Kimya’da lisans tamamlama ile kayıt yaptıran öğrencilerin ders
muafiyet/intibak işlemleri ve ders kayıt işlemleri nasıl yapılır?
Kesin kayıt sırasında, öğrencinin önceki üniversitesinden aldığı onaylı ders içeriklerinin ve
transkriptinin ilgili Bölüm Başkanlığı’nın komisyonu tarafından incelenmesi sonucunda ders
muafiyet/intibak işlemleri ile ilgili karar alınır. Fakülte Yönetim Kurulu Kararı alındıktan
sonra dersin notu öğrenci bilgi sitemine işlenir. Öğrenci ders durumunu kendi bilgi
sisteminden takip eder. Biyoloji’de ve Kimya’da lisans tamamlama ile kayıt yaptıran
öğrenciler birinci ve ikinci sınıftan (öncelikli olarak birinci sınıf) ilk yıl içerisinde bir
yarıyılda toplamda en fazla 30 ACTS ders seçebilirler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Muafiyet Yönergesinin, ‘’ (Değişik: MAKÜ-02.04.2014-217/6) Muafiyet talebi ilgili yönetim
kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu
ders/derslere devam ederler. Öğrencilerin muafiyet ve intibakları ile ilgili işlemler
fakülte/enstitü/müdürlüğe başvuru süresinin bitiminden itibaren iki hafta içinde
sonuçlandırılır. Öğrenciler, ileriki yarıyıllarda muafiyet ve intibak talebinde bulunamaz.’’
maddesi kapsamında sonradan ders muafiyet talebinde bulunulmaz.
5-) ÖSYS ile kayıt yaptıran ve daha önceden başka bir yükseköğretim kurumunda almış
olduğu başarılı derslerden muaf tutulmak isteyen öğrenci ne yapmalıdır?
Öğrenciler daha önceki yükseköğrenim kurumundan almış oldukları onaylı transkript, ders
içerikleri ve muaf olmak istediği dersleri belirten dilekçe ile, öğrenimin başladığı ilk hafta
içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na başvuruda bulunabilirler. Bu süre dışındaki başvurular

dikkate alınmaz. Başvurular bölümündeki komisyon tarafından incelenerek karar verilir.
Fakülte Yönetim Kurulu’nda karar alındıktan sonra dersin notu öğrenci bilgi sistemine işlenir.
Öğrenci kendi bilgi sisteminden derslerinin durumunu takip edebilir.
6-) Not sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgiye nasıl ulaşabilirim?
Üniversitemizin “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği”ni dikkatlice inceleyiniz.
Derse kayıt yaptırma ve ders kredi değerleri: MADDE 13 – (Değişik: R.G.25/06/2013-28688)
(I) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde 2547 Sayılı
Kanunun 46. maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya
öğrenim ücretlerini ödemek koşulu (Normal öğrenim süresini aşanlar ve II. Öğretime tabi
olanlar) ile öğrenimlerine devam etmek için kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.
(II) Öğrenciler, ders kayıt işlemlerinin tümünden sorumlu olup, döneminde alması gereken
derslerini akademik danışmanları ile birlikte belirlerler.
(III) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam
edemezler ve bu derslerin sınavlarına giremezler.
(IV) Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan
öğrenciler, kayıtlı oldukları yarıyıla/yıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler.
(V) Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler, mazeretine ilişkin
başvurularını, eğitim-öğretim yarıyılının ilk haftası içerisinde ilgili birimlerine yaparlar.
Birimin yönetim kurulunca mazereti kabul edilen öğrencilerin ders kayıtları, yarıyılın ikinci
haftası içerisinde tamamlanır. Mazeretleri ilgili birimin yönetim kurulunca kabul
edilmeyenler, o yarıyıl için kayıt yaptıramazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Geçen süre eğitim-öğretim süresine dâhil edilir.
(VI) (Değişik: R.G.18/08/2014-29092) Hazırlık sınıfı hariç; öğretim programlarında
yarıyıl/yıl dersleri seçmeli dersler dâhil en az 30 AKTS/60 AKTS kredisi olarak planlanır ve
uygulanır.
(VII) Öğrencilerin ders yükleri AKTS kredisi cinsinden belirlenir. Bir öğrencinin her
yarıyılda alabileceği normal ders yükü, kayıtlı olduğu yarıyılın eğitim-öğretim planında yer
alan derslerin AKTS kredisi cinsinden toplamıdır.
7-) Ders yükü nedir, üst sınıftan veya yarıyıldan ders alma koşulları nelerdir?

MADDE 18 – (Değişik: R.G.14/04/2016-29684) (1) Ders yükü; başarısızlık, devamsızlık ve
not yükseltmek amacıyla tekrarı yapılan veya üst sınıftan alınan dersler ile ilk defa alınan
derslerin (bulunduğu yarıyılda kayıt olunan derslerin AKTS kredisinin tamamı) tümünü ifade
eder.

(I) Ders kaydını yaptıran ön lisans ve lisans öğrencileri, ilk kayıt yaptırdığı yıldaki birinci
yarıyıl hariç, dördüncü yarıyıl sonuna kadar 1.80 barajına bakılmaksızın öncelikle alt
yarıyıllardaki başarısız veya devamsız derslerini almak koşulu ile bulunduğu yarıyılın dersleri
ile birlikte akademik danışmanın onayıyla en fazla 45 AKTS kredisi kadar ders alabilirler.
(III) Lisans öğrencileri beşinci yarıyıldan itibaren bulunduğu yarıyıla göre öncelikle alt
yarıyıllardaki başarısız veya devamsız derslerini almak koşulu ile; 5. Yarıyıldan itibaren
AGNO değeri 1.80’den az olan öğrenciler en fazla 30 AKTS kredisi kadar, 2. sınıf
öğrencilerinin tümü ile AGNO değeri 1.80 ve üzerinde olan 3. ve 4. sınıf öğrencileri ise en
fazla 45 AKTS kredisi kadar ders alabilirler.
(IV) Kayıtlı olduğu programın derslerinden bulunduğu yarıyıla kadar alt ve üst yarıyıllardan
aldığı derslerin tümünden başarılı olan ve o yarıyıla kadar AGNO değeri 4.00 üzerinden en az
3.00 olan öğrenciler; haftalık ders programının uygunluğuna göre akademik danışmanının
onayı ile bulunduğu dönemden ve üst sınıflardan olmak üzere toplamda en fazla 45
AKTS kredisi kadar ders alabilirler.
(V) Alınacak derslerin ders programında çakışması halinde öğrenci; birinci öğretim öğrencisi
ise bu derslerden en fazla ikisini, öncelikle birinci öğretimin varsa diğer şubesinden ya da
ikinci öğretimden, öğrenci ikinci öğretim öğrencisi ise, bu derslerden ikisini öncelikle ikinci
öğretimin varsa diğer şubesinden ya da birinci öğretimden ilgili birimin yönetim kurulu
kararıyla alabilir.
(VI) Öğrenci sayısı on ve altında bulunan ikinci öğretim programdaki öğrencilerin kabul
etmeleri durumunda öğrenciler bazı derslerini ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla aynı
programın birinci öğretiminden alabilirler.
8-) Seçmiş olduğum dersleri değiştirebilir miyim?
Ders değişikliği için öğrenci akademik takvimde belirtilen ekle sil haftasındaki tarih
aralığında form doldurarak danışmanın ve Bölüm Başkanının onayı doğrultusunda
değiştirebilir.
9-) Bir Dersin Vize ve Finaline Girmek İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?
Bir dersin vizesine girebilmek için;
a) Kayıt yenilemek,
b) Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek,
c) Dersin varsa uygulama ve laboratuvarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak,
Bir dersin final sınavına girebilmek için;
a) Kayıt yenilemek,
b) Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek,
c) Dersin varsa uygulama ve laboratuvarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak,
10-) Koşullu geçtiğim dersin devamına ve sınavlarına girmek zorunda mıyım?
Hayır, koşullu geçilen dersten [DC], [DD] harf notu görünen dersler alınmak zorunda
değildir. Fakat mezuniyet aşamasında AGNO değeri 2,00’ın altında ise koşullu geçilen

derslerin tekrar alınması gerekmektedir. Koşullu dersin notunu yükseltilmek isteniyorsa,
danışmanın önerisi bölüm başkanının onayını almanız halinde Ekle-Sil Haftasında ders
seçebilirsiniz ancak, alınan son not geçerlidir.
11-) Kayıt yenileme süresi içerisinde seçtiğim dersleri daha sonra değiştirebilir miyim?
İnternet üzerinden kayıt yenilemede seçmiş olduğunuz derslerde hata olup olmadığının
kontrol etmek ve ilgili harç makbuzunuz ile danışmanınızla onayladığınız dersleri kontrol
edip, varsa hatalar düzeltilip ders kayıt formunu danışmanınızla beraber onaylayınız.
Danışman onayından sonraki ders kayıt hatalarında eğitim öğretim başladıktan sonraki her
yarıyılın ikinci haftasında (ekle sil döneminde) ilgili ekle sil formu
düzenlenerek danışmanınızın ve bölüm başkanınızın onayı ile ders değişikliği yapabilirsiniz.
(Düzenlenmiş ve onaylanmış ekle sil formunu biriminiz öğrenci işlerine teslim ediniz)
12-) Geçen yıl kayıt dondurmuştum. Öğrenciliğime devam edebilmem için ne yapmam
gerekiyor?
Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları süre bitiminde öğrenimlerine devam edecek
olanlar, diğer öğrenciler gibi kayıt yenileme süresi içerisinde kayıt işlemlerini yapacaklardır.
13-) Nasıl kayıt dondurabilirim?
Öğrenci kayıt dondurma gerekçesini belgeleyerek Bölüm Başkanlığına öğrenimin başladığı
ilk hafta içerisinde dilekçe vermelidir.
14-)Nasıl kayıt sildirebilirim?
Öğrenci kayıt sildirme gerekçesini belgeleyerek Bölüm Başkanlığına başvurmalı ve diilekçe
vermelidir.
15-) Almam gereken dersleri ders programı yoğunluğum nedeniyle almama hakkım var
mı?
Öncelikle alttan kalan almadığınız dersi almak şartıyla üstten almak durumunda olduğunuz
dersi yoğunluğunuzdan dolayı almama hakkınız var. (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön
Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği-Madde:18)
16-) Bölüm ve programlarda okutulan derslerle ilgili bilgilere nasıl ulaşabilirim?
Üniversitemizin internet sayfasından Fakültenin web sayfasına girip okutulan derslerle ilgili
bilgi alabilirsiniz.
17-) Öğrenci katkı payını yatırdığım ve ders kaydımı yaptırdığım halde sınıf yoklama
listesinde adım görünmüyor. Ne yapabilirim?
Danışmanınız ders kaydınızı onaylamamış olabilir. Danışmanınız ile görüştükten sonra
Fakülte öğrenci işleri birimine başvurunuz.
18-) Bir yarıyılda yer alan derslerin kredi saatleri toplamının bir üst sınırı var mıdır?
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18.
maddesi 3. fıkrası gereğince lisans ve ön lisans programlarında öğrencinin bir yarıyıl için,
devamını alıp başarısız olduğu derslerle birlikte alacağı derslerin ACTS toplamı 45’den çok
olamaz.

19-) Sorumlu olmadığım derslerim bulunmaktadır. Ders kayıt işlemlerinde bu
derslerimi işaretlemem gerekiyor mu?
Danışmanınız ile görüşerek sorumlu olup olmadığınızı belirledikten sonra sorumlu
olmadığınız ders var ise ders kaydı yaptırırken işaretlemenize gerek yoktur.
20-) Mazeretim nedeniyle ara sınava veya final sınavına giremedim, ne yapmam
gerekir?
Mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrencilerin; Önlisans ve lisans eğitim-öğretim
sınav yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirlenen mazeretlerle ilgili belgelerini ekleyerek, bir
dilekçeyle birlikte sınavların bitimini takip eden ilk hafta (5 iş günü) içerisinde Bölüm
Başkanlığına başvurmalıdırlar. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez. Uygun
görüldüğü takdirde Üniversitemizin “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 29. maddesine göre okulunuzun belirlemiş olduğu
tarihte mazeret sınavlarına girebilirsiniz.
21-) Lisans diplomamı kaybettim, yenisini almak için hangi işlemleri yapmalıyım?
Diploma, sertifika ve uzmanlık belgesini kaybedenlere kaybedilen belge yerine geçecek bir
belge düzenlenir. Diplomanın aslı ikinci kez verilmez. Bu belgeleri kaybedenler ülke çapında
dağıtılan bir gazeteye kayıp ilanı verir. Bu ilanda belgenin türü, nereden alındığı, numarası,
mezuniyet yılı, dönemi, kaybedildiğinden hükmü kalmamıştır yazılır. Diplomayı kaybeden
kişi başvuru dilekçesine bir tane kayıp ilanının çıktığı gazete ile onaylı nüfus cüzdan örneği
ve ilgilinin vesikalık iki adet fotoğrafını ekleyerek Fakülte öğrenci işlerine müracaat
etmelidir.
22-) Genel Not Ortalamam 2.00'ın üzerinde olmasına rağmen ortalamamı yükseltmek
amacıyla bazı derslerimi tekrar alabilir miyim?
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
25. maddesindeki 4. fıkrasında belirtilen "Öğrenciler not yükseltmek amacıyla, bu
Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki esaslar çerçevesinde lisans ve ön lisans öğrenimi
süresince aldıkları ve başarılı oldukları dersleri de kayıt yaptırmak koşulu ile verildiği
yarıyılda tekrarlayabilirler. Yukarıda belirtilen ve sadece devam şartı aranan derslerin
kredileri ders yükünden sayılır." hükmü uyarınca öğrenci ortalamasını yükseltmek amacıyla
ders tekrarı yapabilir. Alınan en son başarı notu geçerlidir.
23-) Sosyal faaliyetlerin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Zamanımızı daha iyi
değerlendirmek için ne yapabilirim?
Sosyal faaliyetlerle ilgili olarak Üniversitemizin öğrenci toplulukları ile iletişim kurmanız
yararlı olacaktır.
24-) İl dışındayım. Seçmeli ders kaydımın yapılıp yapılmadığını öğrenmem mümkün
mü?
İlgili durumu danışmanınız ile irtibata geçerek öğrenebilirsiniz.
25-) Öğrenci kimliğimi kaybettim, hangi işlemleri yapmam gerekiyor?
Önce yerel bir gazeteye kimliğinizi kaybettiğinize dair kayıp ilanı vermeniz gerekir.

Kimliğinizi kayıp ettiğinize dair dilekçeye kayıp ilanını ekleyerek Bölüm Başkanlığına
başvurmanız gerekir.
26-) Başka bir üniversiteye yatay geçiş yapabilmek ile ilgili nasıl bilgi alabilirim?
Müracaat etmek istediğiniz üniversiteye ait Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın internet
sayfasından bilgi alabilirsiniz.
Bir öğrencinin başka bir üniversiteden Üniversitemize kurumlararası yatay geçiş yapabilmesi
için;
a) Aldığı tüm derslerinin başarılı olması,
b) Herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.
c) Müracaat etmiş olduğu bölüm/programda kontenjanın bulunması gerekir.
Ek Madde-1 kapsamında başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş başvurusunda
bulunmak için gerekli ve yeter şart öğrencinin ÖSYS ile kayıt yaptırdığı yıldaki puanının
müracaat edilecek üniversitedeki programın o yılki taban puanından eşit veya yüksek
olmasıdır.
Yatay Geçiş İçin Gerekli Belgeler;
ÖSYM Sonuç Belgesi, (Onaylı)
Transkript Belgesi, (Onaylı)
Disiplin Cezası Almadığına dair yazı, (Onaylı)
100’lük ve 4’lük sisteme göre harf karşılıkları, (Onaylı)
Ders içerikleri, (Onaylı)
Yukarıdaki belgeler ile birlikte Fakülte Dekanlığına dilekçe verilmelidir.
27-) Yatay geçişle kayıt yaptırdım. Bugüne kadar öğrenci kimliğimi alamadım, ne
yapmam gerekmektedir?
Kayıtlı bulunduğunuz Fakültenin öğrenci işleri birimine başvurmanız gerekmektedir.
28-) Ben ……'daki bir üniversitede yaz okuluna gitmek istiyorum bu nasıl olacak
öğrenebilir miyim?
Öğrencilerimizin Üniversitemize bağlı diğer okullardan ve başka Üniversitelerden Yaz
Okulunda ders alabilmeleri için, ders almak istedikleri bölümün ders kataloğunun ve ders
içeriklerinin onaylatılarak, Bölüm Başkanlığına dilekçe ile başvurmalıdır. Kargo ile yapılan
teslimlerden doğabilecek gecikmelerin önlenmesi açısından önceden faks gönderilmesi yararlı
olacaktır. Öğrencilerimizin olası gecikmelerden kaynaklanan sebepler nedeniyle mağdur
olmamaları için, ders almak istedikleri Üniversitelerin ….. Yılı Yaz Okulu İşleyiş Takvimini
göz önünde bulundurarak evraklarını hazırlamaları gerekmektedir.
29-) Yaz Okulu ne zaman başlar ve süresi ne kadardır?
Yaz okulunun başlangıç ve bitiş tarihleri her eğitim öğretim yılı başında akademik takvimde
ilan edilir. Yaz okulunun süresi yedi haftadır. Yaz okulu süresi içinde; her ders için normal
dönemde yapılan ders saati kadar ders yapılır. Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için
gerekli olan öğrenci sayısı Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir.
30-) Yaz Okulu ücretleri nasıl ve ne zaman belli olur?
Yaz Okulu ücretleri Maliye Bakanlığı Bütçe Teşkilatının yayınlamasından sonra yılsonu

sınavlarının bitimini takiben, yaz okulu koordinasyon kurulu tarafından belirlenen saat başı
ders ücretleri ve oluşturulan gruplar üniversitemiz internet sayfasından ve birimlerin öğrenci
işlerinden duyurulur.
31-) Yaz Okulunda en fazla kaç kredi ders alınabilir?
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi’nin 7. maddesinin 8. fıkrasında
“Öğrenciler, yaz okulundan toplamda ders kredisi 20 AKTS’yi geçmemek kaydıyla en fazla 5
ders seçebilirler.” denilmektedir. İlgili yönergenin 7. maddesinin 10. fıkrasında ise ‘’
Öğrencilerimiz; Üniversitemiz fakülte/ yüksekokul/meslek yüksekokullarında yaz okulu
derslerinin açılmamış olması koşuluyla, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu onayı ile
toplam 15 AKTS ders kredisini geçmeyecek şekilde diğer üniversitelerin yaz okulundan ders
alabilirler.’’ denilmektedir.
32-) Yıl içerisinde devamını alamadığımız dersleri Yaz okulunda alabilir miyiz? Yaz
okulunda alıp da başarısız olunan ders GNO düşürür mü? Veya geçersek hangi
dönemin GNO’na etki edecek?
Üniversitemiz Yaz Okulu Yönetmeliğince CC ve üzerindeki notlar değerlendirilir. Başarısız
olunan notlar (DC ve altındaki notlar) değerlendirmeye alınmaz, döneminizde aldığınız
notlarınız geçerlidir. Devamsız iseniz devamsızlığınız devam eder. Şayet CC ve üzerinde
alınan notlar o dönemin DNO ve GNO nuzu etkiler.
33-) Part-Tıme (kısmi zamanlı) öğrenci olarak çalışmak istiyorum, ne yapmam gerekir?
Her öğretim yılı başında kontenjan doğrultusunda part time öğrenci çalıştırılmaktadır. Part
time çalışmak isteyen öğrencilerin Eğitim-Öğretim Yılı başında ilanlar doğrultusunda Sağlık,
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın web sayfasından müracaat etmeleri gerekmektedir.
34-) İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı olan bölüm ve programlarda başarısızlık
durumunda uygulanan esas nedir?
Üniversitemiz birimlerinde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında öğrenim gören başarılı
öğrencilere başarı belgesi verilir, ancak yıl sonunda başarısız olan öğrencilerin bir sonraki
eğitim öğretim yılında öğrenim programlarının birinci sınıflarına devam etme hakları olup;
söz konusu isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına, başarısızlık durumunda herhangi bir
yükümlülükleri bulunmamaktadır. Aynen birinci sınıftan devam ederler. (Madde:15/5)
35-) Bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin, izleyen yarıyıl öğrencilik hakkı devam
eder mi?
Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.
Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremezler ve bu süre
öğrenim süresinden sayılır.
36-) Öğrencilerin kayıt yenileme, ara sınavı, yıl sonu sınavı ve diğer sınav tarihlerini kim
belirliyor?
Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen akademik takvimde kayıt yenileme, yıl sonu
sınavları, özür sınavları ve tek ders sınav tarihleri belirtilir. Ara sınav tarihleri Fakülte
yönetimince belirlenerek öğrencilere duyurulur.

37-) Herhangi bir nedenle öğrenime ara vermek mümkün mü?
Üniversitemiz Lisans, Ön lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 30. Maddesi
gereğince ilgili birim yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir
defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden
sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci fakülte/yüksekokula devam edemez, öğrenci kimliği
alamaz ve izinli olduğu yarıyıl sonundaki sınavlara giremez. Öğrenciye verilen izinlerin
toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz. uyarınca haklı ve geçerli bir nedenin
bulunması ve bunun belgelenmesi durumunda ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokul
ve devlet konservatuvarı yönetim kurulu kararıyla kayıt dondurmak ya da öğrenime ara izni
kullanmak mümkündür.
38-) Üniversitenin kablosuz internet hizmetinden nasıl faydalanabilirim?
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan bilgi alabilirsiniz.
39-) Öğrenci belgemi nasıl alabilirim?
Öğrenci işleri bürosundan öğrenci belgesi verilmesi yasaktır. Öğrenci e-devlet üzerinden
kendi kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yaparak almalıdır. Eğer ıslak imzalı istenirse edevlet üzerinden alınan öğrenci belgesi öğrenci işleri bürosuna onaylatılır.
40-) Üniversite bursu/yemek bursuna nasıl başvurabilirim?
Bölüm sekreterliklerinden başvuru formu alınarak doldurulmalı ve Bölüm sekreterlerine
teslim edilmesi gerekir.
41-) Yemekhane hizmetleri sırasında kiosk cihazlarında öğrenci kartım kullanım dışı
görünmekte, ne yapabilirim?
İlgili durumla alakalı olarak Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndaki Akıllı Kart
Birimi’ne müracaat edilmelidir.
42-) Öğrenci numaramı ve şifremi nasıl öğrenebilirim? Unuttuğumda ne yapmalıyım?
Öğrenci numaranız ilk kayıt sırasında verilen öğrenci belgesinde yazılıdır. Öğrenci bilgi
sistemi şifresi ile ilgili yaşanan sıkıntılar için, öğrenciler Fakülte öğrenci işleri bürosuna
müracaat etmelidir.
43-) Özel öğrenci statüsünde başka bir yükseköğretim kurumunda nasıl öğrenim
görebilirim?
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin özel öğrenci yönergesi yönergesi detaylı olarak
incelenmelidir.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin öğrencisi iken özel öğrenci olarak başka bir üniversiten
ders almak isteyen öğrenci veya bir başka üniversitenin öğrencisi iken özel öğrenci olarak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden ders almak isteyen öğrenci aşağıdaki ortak hükümlere
tabidir. a) Mezun olmuş veya ön lisans programlarının en az bir yarıyılını, lisans
programlarının en az iki yarıyılını tamamlayan ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) en
az 3.00 olan öğrenciler özel öğrenci olarak başvurabilir. b) Yükseköğretim kurumuna yeni
kayıt yaptırması nedeniyle genel akademik not ortalaması oluşmayan adaylar ve sağlık raporu
ile belgelenmiş aşağıdaki sağlık sorunları olan adaylar için bu şart aranmaz.

Detaylı bilgi için http://mehmetakif.edu.tr/files/yonerge/ozel-ogrenci-yonergesi-04-0516.pdf?kevn8f adresi takip edilebilir.
44-) Normal öğrenim süresi içindeki birinci öğretim öğrencisi olmama rağmen OBİS’te
142,00 TL harç borcu görünmektedir. Ne yapmalıyım?
Eğer Açıköğretim sisteminin önlisans ve lisans programlarına ÖSYS ile yerleşti iseniz veya
başka bir yükseköğretim kurumunun önlisans programında kayıtlı öğrenci iseniz yeni öğrenim
harcı düzenlemesine göre OBİS’te belirtilen tutarı Halkbank şubelerinden yatırmanız
gerekmektedir. Aksi halde ders kaydınız yapılamaz ve ders muafiyet notlarınız işlenemez.

