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Madde 2 - "Azami Öğrenim Süresini Tamamlamasına Rağmen Mezun Olamayan Önlisans ve Lisans Son Sınıf 
Öğrencileri İçin Yapılacak İşlemlere İlişkin Esaslar" ve sınav haklarına ilişkin takvimin görüşülmesi  ile ilgili 
Rektörlük önerisi.

Karar : Rektörlük önerisi aşağıdaki şekilde oy birliği ile kabul edildi. 

Azami Öğrenim Süresini Tamamlamasına Rağmen Mezun Olamayan Önlisans/Lisans Son Sınıf Öğrencileri İçin Yapılacak İşlemlere İlişkin Esaslar

2547 sayılı Kanunun 44/c maddesine göre, 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 içinde tamamlamak zorundadırlar. 
Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. 

Azami Öğrenim Süresi Sonunda Mezun Olamayan Öğrenciler İçin Yapılacak İşlemler:
• Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 15.07.2015 tarihli kararı uyarınca azami öğrenim süresinin başlangıç tarihi olarak 2014-2015 güz yarıyılı esas 

alınıp, bu tarihten sonra kayıt olan öğrencilerin azami öğrenim süreleri kayıt oldukları tarihten itibaren başlar. 2014 yılından önce kayıtlı öğrenciler 
içinde geçerlidir. 

• Uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.
• Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu 

haktan yararlanamaz. 
• Bu öğrenciler; sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 
• Azami süresini tamamlayan öğrencilerin belirtilen haklardan yararlanmak suretiyle Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Öğrenci Bilgi 

Yönetimi Sistemi üzerinden Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde talepte bulunmaları gerekmektedir.
• Azami süresini tamamlayıp sınavlara girme hakkı elde eden (Ön lisans programlarında 3. ve 4. yy olan, Lisans programlarında 7. ve 8. yy olan) 

öğrencilerin bu derslerden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış derslere bir defaya mahsus olmak üzere (dersin açıldığı yarıyıl dikkate 
alınarak) ilgili öğrencilerin talepleri halinde devam hakkı verilebilecektir. 

• Projeli dersler, atölye dersleri gibi uygulama içeren derslerinde "staj uygulaması" gibi değerlendirilmesinin uygun olduğu, azami süresini doldurduğu 
halde öğrencinin doğrudan sınav yapılamayan bu derslerinin 5'ten fazla olması halinde 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasının lafzı 
gereğince Üniversitesi ile ilişikleri kesilerek, kayıtları silinecektir.

• Azami öğrenim süresi dolan öğrenciler sınava girdiği (devam hakkı verilenler dâhil) ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam 
ederler.

• Bu esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve senato, Fakülte/MYO yönetim kurulu kararları 
uygulanır.

• Bu esaslar, 2020/2021 Eğitim Öğretim yılı Yaz öğretimi sonundan itibaren Önlisans ve Lisans öğrencilerini kapsayarak uygulanacaktır.

Azami süreler sonunda son sınıf öğrencilerinin başarısız oldukları bütün dersleri için;
• 2 ek sınav hakkı;
• 2 ek sınav hakkını kullanarak başarısız derslerini 5 derse indirenler için 3 yarıyıl sınav hakkı,  Ek sınav hakkını kullanmadan 5 derse kadar başarısız 

olan öğrenciler için 4 yarıyıl sınav hakkı,  1 dersten başarısız olan öğrencilere sınırsız sınav hakkı tanınması.

Azami süreler sonunda mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli olan Genel Not Ortalaması koşulunu 
sağlayamayan son dönem (Önlisans programlarında 4.Yarıyıl sonu, Lisans programlarında 8. Yarıyıl sonu), öğrencileri için;

• Mezun olmak için bütün derslerden geçer not alan ancak mezuniyet için gerekli genel not ortalamasını yükseltmek üzere uygulamalı, uygulaması olan 
dersler dışındaki diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınması.

• Uygulamalı, uygulaması olan dersler için ders sayısı 5 ders ve altında olanlara (staj dâhil) bir defaya mahsus olmak üzere devam hakkı verilmesi,

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı sonunda azami öğrenim süresi dolan Önlisans /Lisans öğrencileri 
başvuru başlangıç ve bitişi

27.09.2021  
01.10.2021

Azami Süre İçin 1. Ek Sınav başlangıç ve bitişi 11-15 Ekim 2021
Azami Süre İçin 1. Ek Sınav Sonucu Başarı Notlarının ÖİDB’ye teslimi son gün 20 Ekim 2021

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Tarih ve Sayısı: 01.10.2021-26909
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Azami Süre İçin 2. Ek Sınav başlangıç ve bitişi 25 Ekim – 1 Kasım 2021
Azami Süre İçin 2. Ek Sınav Sonucu Başarı Notlarının ÖİDB’ye teslimi son gün 4 Kasım 2021
Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını 5 derse kadar indiren öğrenciler için Güz Yarıyılı 
(1.Yarıyıl) Sonu Sınav Hakkı başlangıç ve bitişi

25 Aralık 2021
07 Ocak 2022

Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını 5 derse kadar indiren öğrenciler için Bahar Yarıyılı 
(2.Yarıyıl) Sonu Sınav Hakkı başlangıç ve bitişi

25 Mayıs 2022  
08 Haziran 2022

Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını 5 derse kadar indiren öğrenciler için Yaz Öğretimi 
(3.Yarıyıl) Sonu Sınav Hakkı başlangıç ve bitişi

26 Ağustos 2022 
1 Eylül 2022

 ………… 
Aslı Gibidir

e-imzalıdır
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Ethem TARHAN

Genel Sekreter


