
AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURAN ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNDEN 

İLİŞİĞİ KESİLECEKLERLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR İLE AZAMİ ÖĞRENİM 

SÜRESİ SONUNDA MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLERE YAPILACAK EK 

SINAVLARIN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

(1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kaydolduğu 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 içinde (sekiz yarıyıl) tamamlamak zorundadırlar.

(2) Azami süre sonunda, ek sınavlara girmeden, başarısız oldukları ve hiç almadıkları 

ders sayısı en fazla beş olan öğrencilere, dört yarıyıl ek süre ve bu yarıyıllardaki sınavlara 

girme hakkı tanınır.

(3) Yukarıda belirlenen azami süresini tamamlamış olan öğrencilere, yarıyıl sonu 

sınavına girme hakkı elde etmiş olmaları ve sınava girmek için başvurmaları şartı ile FF ve 

YZ notu aldıkları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir ve bu sınavlar için mazeret 

sınavı açılmaz. Bir günde en fazla üç dersten azami süre sonu ek sınavı yapılabilir. Bu iki ek 

sınavın değerlendirilmesinde 49 ve altı FF olarak, 50 ve üstü ise 25’e bölünerek, Ön Lisans ve 

Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 22 nci maddesindeki en yakın katsayı karşılığındaki 

başarı notuna dönüştürülür. Bu iki ek sınav sonunda, başarısız oldukları ve hiç almadıkları 

ders sayısını beş veya daha az derse indiren öğrencilere, bu dersler için üç yarıyıl ek süre ve 

bu yarıyıllardaki sınavlara girme hakkı tanınır.

(4) Ek sınavların birincisinde sınavına girdikleri dersi başaran öğrenciler, not 

yükseltmek amacıyla aynı dersin ek sınavının ikincisine giremezler. Birinci ek sınav hakkını 

kullanamayan öğrenciler ikinci ek sınav hakkını kullanabilirler.

(5) Azami öğrenim sürelerini tamamladıktan sonra iki ek sınav hakkı için başvuru 

yapmayan öğrenciler iki ek sınav haklarını kaybederler. Bu öğrencilerden;

a) Mezun olmak için beşten fazla dersi kalanların Üniversite ile ilişikleri kesilir.

b) Başarısız oldukları ve hiç almadıkları ders sayısı beş veya daha az olan öğrencilere, 

bu dersler için dört yarıyıl ek süre ve bu yarıyıllardaki sınavlara girme hakkı tanınır.

c) Mezun olmak için tek ders sınav hakkı olmayan dersler dışında bir dersi kalanlara 

sınırsız olarak bu dersten açılacak yarıyıl sonu sınavlarına girme hakkı tanınır. Mezun olmak 

için sadece tek ders sınav hakkı olmayan derslerden bir dersi kalan öğrencilere ek sınavlara 

girmediği bu dersler için dört yarıyıl ek süre ve bu yarıyıllardaki sınavlara girme hakkı tanınır.

(6) Ek sınavlara girmeden veya girdikten sonra, yukarıda belirtilen yarıyıl sınavlarına 

girme haklarını kullanırken veya kullandıktan sonra mezun olmak için tek ders sınav hakkı 



olmayan dersler dışında bir dersi kalanlara sınırsız olarak bu dersten açılacak yarıyıl sonu 

sınavlarına girme hakkı tanınır. Mezun olmak için sadece tek ders sınav hakkı olmayan 

derslerden bir dersi kalan öğrencilere ek sınavlara girdiyse bu dersler için üç yarıyıl ek süre ve 

bu yarıyıllardaki sınavlara girme hakkı, ek sınavlara girmediyse bu dersler için dört yarıyıl ek 

süre ve bu yarıyıllardaki sınavlara girme hakkı tanınır.

(7) İzlediği programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden başarılı olduğu 

hâlde en az 2,00 genel not ortalamasını sağlayamayarak ilişiği kesilme durumuna gelen son 

yarıyıl öğrencilerine, not ortalamasını yükseltmek için diledikleri derslerden sınırsız sınav 

hakkı verilir.

(8) Ek süre veya sınırsız sınav hakkının kullanımında, uygulamalı, uygulaması olan ve 

daha önce alınmamış veya devam şartı yerine getirilmemiş dersler dışındaki derslere devam 

şartı aranmaz. Ancak öğrenci, öğretim elemanının yarıyıl başında dersle ilgili belirleyeceği 

koşullara uymak zorundadır. Sınırsız sınav hakkı kullanılan derslerdeki başarı durumu, eski 

yarıyıl içi çalışma sonuçlarına bakılmadan sadece yarıyıl sonu sınav notu ile belirlenir. Harf 

notu ise 3 üncü maddede belirtildiği gibi atanır.

(9) Sınırsız sınav hakkını kullanan öğrenciler, sınava girdiği ders başına öğrenci katkı 

payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki 

diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrenciler daha önce hiç almadıkları ve devam 

şartını sağlamadıkları için DZ notu aldıkları dersler için sınırsız sınav hakkını kullanamazlar.

(10) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt 

yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite Senatosunun 

kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim 

ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(11) Öğrencilerin; azami öğrenim sürelerini tamamladıktan sonra, aşağıda belirtilen 

şartlarda Üniversite ile ilişikleri kesilir:

a) Azami öğrenim sürelerini tamamladıktan sonra mezun olmak için hiç almadığı ve 

alıp da devamsız olduğu beşten fazla dersi kalanların (Alınamayan veya devamsızlıktan 

kalınan ders sayısına ders planında öğrencinin alması gereken tüm (iş yeri uygulaması dersi, 

staj dersi, tasarım dersi, proje dersi vb.) dersler dâhildir.),

b) Ek sınav haklarını kullandıktan sonra mezun olmak için beşten fazla dersi 

kalanların,

c) Azami öğrenim sürelerini tamamladıktan ve iki ek sınav hakkını kullandıktan sonra 

verilen ek süreler sonunda mezun olmak için birden fazla dersi kalanların,



ç) Azami öğrenim sürelerini tamamladıktan sonra, açılacak sınavlara üst üste veya 

aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmediği için sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş 

sayılan öğrencilerin ilişiği kesilir.

(12) Azami öğrenim sürelerini güz dönemi sonunda tamamlayan öğrencilere, yarıyıl 

sonu sınavına girme hakkı elde etmiş olmaları ve sınava girmek için başvurmaları şartı ile FF 

ve YZ notu aldıkları bütün dersler için ilgili yılın bahar dönemi sonunda iki ek sınav hakkı 

verilir. Bu öğrencilere ilgili yılın bahar döneminde akademik izin verilir.

(13) Bu esaslarda verilen ek süreler azami süre tamamlandıktan sonraki ilk dönem 

itibarıyla başlar.

(14) 10 Temmuz 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapmayan 

öğrenciler ek sınavlara katılamazlar. Ancak herhangi bir nedenle süresi içerisinde başvuru 

yapamayanlar sınavlar başlamadan önce haklı ve geçerli mazeretlerini ilgili Müdürlüğe 

sunarlar. İlgili Müdürlükçe mazeretleri kabul edilen öğrenciler ek sınavlara katılabilirler. Ek 

sınavlara başvuru esnasında öğrencilerden katkı payı veya öğrenim ücreti alınmaz.

(15) Azami öğrenim sürelerini tamamladıktan sonra, ek süreleri kullanırken ve sınırsız 

sınav hakkından yararlanırken öğrenciler katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek 

zorundadırlar.


