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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ DOLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK SINAV HAKKI 

VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE 

Amaç
MADDE 1-(1) Selçuk Üniversitesinde azami öğrenim süresini dolduran önlisans ve lisans 

öğrencilerinin mezun olabilmeleri için verilecek ek sınav hakkına ilişkin usul ve esasları 
belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2-(1) Selçuk Üniversitesi’nde azami öğrenim süresini dolduran önlisans ve lisans 
öğrencilerinin mezun olabilmeleri için verilecek ek sınav hakkının uygulanmasına ilişkin esasları 
kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(l) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. Maddesinin (c) fıkrası 
esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-(l) Yönergede geçen;

a) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalaması,

b) F: Devamsız Başarısız

ifade eder.

Azami Süreler
MADDE 5-(l) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kaydolduğu programa 

ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına 
bakılmaksızın:

a. Öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl

b. Öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl,

c. Öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl,
d. Öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak 

zorundadırlar.
e. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

(2) Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 15.07.2015 tarihli kararı uyarınca öğrencilerin 
azami öğrenim süresi başlangıç tarihi olarak 2014-2015 güz yarıyılı esas alınır.

(3) Eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami 
süreleri, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, 
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 
gereğince programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır.

(4) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal 
diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, Yükseköğretim Kurumlarında 
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar 

Üniversitemiz Senatosunun 29.11.2019 tarih, 2019-377 sayılı kararı ile kabul edildi.
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Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereğince ikinci anadal diploma 
programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü 
maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.

(5) Karşılıklı anlaşma, Erasmus, Farabi ve benzer değişim programlarıyla başka bir kuruma 
gönderilen öğrencilerin geçirdikleri süreler, azami öğrenim süresinden sayılır.

İlişik Kesme

MADDE 6-(l) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi nedeni ile 
kayıt yenileyemeyen öğrencilerin ilişikleri kesilmez

(2) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi nedeni ile kayıt 
yenilemeyen öğrencilerin ilişikleri, Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim 
Kurulu’nun onayıyla kesilebilir.

(3) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl 
içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

(4) Azami süresini tamamlayan ve sınavlara girme hakkı elde eden öğrencilere, talepleri 
halinde; Staj, İş Yeri Uygulaması gibi uygulaması olan dersler ve daha önce alınmamış derslere bir 
defaya mahsus olmak üzere dersin müfredatta yer aldığı dönemde devam etme hakkı verilir. 
Derse/derslere devam etmeyi talep eden öğrenciler, ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim 
ücretini ödemeye devam ederler. 

(5) Azami öğrenim süreleri sonunda hiç almadıkları dersleri olan ve/veya derse devam 
koşulunu yerine getirmeyen öğrencilerin, ders alma talepleri olmadığı durumda Üniversite ile ilişiği 
kesilir.

Ek Sınav Hakkı

MADDE 7- (1) Azami öğrenim süreleri sonunda, hiç almadıkları ve/veya derse devam 
koşulunu yerine getirmedikleri ders sayısı altı veya daha fazla olan öğrenciler azami süre sonu ek 
sınavlarına giremezler. Bu durumda olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2)       Azami öğrenim süreleri sonunda, kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek 
için ders yükümlülüklerini devam koşulunu yerine getirerek tamamlamış, ancak başarısız derslerden 
dolayı mezun olamayan son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları tüm dersler için iki ek sınav 
hakkı verilir. İki ek sınav sonunda başarısız ders sayısını beşe indiremeyen öğrencilerin Üniversite 
ile ilişikleri kesilir.

(3) Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç 
yarıyıl sınava girme hakkı tanınır. Sınavlar sonunda mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile 
ilişikleri kesilir.

(4) Ek sınavları almadan devam koşulunu yerine getirerek beş derse kadar başarısız olan 
öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı) 
sınava girme hakkı tanınır. Sınavlar sonunda mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri 
kesilir.

(5) Ek sınavlar sonunda veya ek sınavlara girmeden başarısız ders sayısını 1 (bir) derse 
indirenler öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız olarak başarısız olduğu dersin 
sınavlarına girebilirler.

(6) Kayıtlı oldukları bölümlerin/programların ders planlarında yer alan Staj, İş Yeri 
Uygulaması gibi uygulamalı ve uygulaması olan derslerden devam şartını yerine getirmemiş (Harf 
Notu F olan) olan öğrenciler ek sınav hakkından yararlanamaz ve Üniversite ile ilişikleri kesilir.
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(7)    Azami öğretim süreleri sonunda mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not 
aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını 
sağlayamamaları (GANO 2.00) sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen öğrencilere not 
ortalamalarını yükseltmek üzere CC’nin altında notu olan diledikleri derslerden sınırsız sınav 
hakkı tanınır.

(8)     Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci 
katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler sınav hakkı 
dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

Hakkın Bitişi

MADDE 8-(l) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim- öğretim yılı 
hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

(2) Ek sınavlar ve sınırsız sınav hakkı için mazeret sınav hakkı verilmez.

Sınav Sonuçları

MADDE 9-(l) Ek sınavlarda bir dersten başarılı olabilmek için CC harf notu almış olmak 
gerekir.

Sınavlara Başvuru ve Sınavların Yapılması

MADDE 10-(1) Ek sınavlar aşağıda belirlenen şekilde uygulanır:

a) Sınav haklarını kullanmak isteyen öğrenciler ilgili birimlerin belirleyeceği tarihlerde 
başvuru yaparlar.

b) Sınav hakkı verilenler, başvurmaları durumunda Üniversitenin her eğitim-öğretim yılı 
başında açacağı Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde sınavlara alınırlar.

c) Sınav tarihi, yeri ve saati akademik birimlerin yetkili kurul kararları ile belirlenir.

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda hiç almadıkları dersleri olan ve/veya derse devam koşulunu 
yerine getirmeyen öğrencilerin, ders alma talepleri Akademik Takvimde belirtilen ders ekleme 
bırakma tarihlerinde ilgili birimlere yazılı olarak yapılır.

 
Yürürlük

MADDE ll-(l) Bu yönerge, Selçuk Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihinden itibaren 
yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12-( 1) Bu yönerge hükümlerini, Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Amaç
MADDE 1-(1) Selçuk Üniversitesinde 
azami öğrenim süresini dolduran 
önlisans ve lisans öğrencilerinin 
mezun olabilmeleri için verilecek ek 
sınav hakkına ilişkin usul ve esasları 
belirlemektir.
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Kapsam

MADDE 2-(1) Selçuk Üniversitesi’nde 
azami öğrenim süresini dolduran 
önlisans ve lisans öğrencilerinin 
mezun olabilmeleri için verilecek ek 
sınav hakkının uygulanmasına ilişkin 
esasları kapsar.
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Dayanak

MADDE 3-(l) Bu Yönerge, 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunun 44. 
Maddesinin (c) fıkrası esas alınarak 
hazırlanmıştır.
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Tanımlar

MADDE 4-(l) Yönergede geçen;
a) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalaması,
b) F: Devamsız Başarısız
ifade eder.
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Azami Süreler
MADDE 5-(l) Öğrenciler, bir yıl süreli 
yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kaydolduğu 
programa ilişkin derslerin verildiği 
dönemden başlamak üzere her dönem için 
kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın:
a. Öğrenim süresi iki yıl olan önlisans 
programlarını azami dört yıl
b. Öğrenim süresi dört yıl olan lisans 
programlarını azami yedi yıl,
c. Öğrenim süresi beş yıl olan lisans 
programlarını azami sekiz yıl,
d. Öğrenim süresi altı yıl olan lisans 
programlarını azami dokuz yıl içinde 
tamamlamak zorundadırlar.
e. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.
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(2)Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 15.07.2015 tarihli 
kararı uyarınca öğrencilerin azami öğrenim süresi 
başlangıç tarihi olarak 2014-2015 güz yarıyılı esas alınır
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(3)Eğitim gördüğü programdan farklı bir 
programa yatay geçiş yapan öğrencilerin 
azami süreleri, Yükseköğretim Kurumlarında 
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile 
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması 
Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereğince 
programın azami süresinden kabul edildiği 
sınıf çıkartılarak hesaplanır.
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(4) Anadal diploma programından mezuniyet 
hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma 
programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim 
süresi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve 
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift 
Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi 
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereğince 
ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı 
eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı 
Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında 
belirtilen azami süredir.
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(5) Karşılıklı anlaşma, Erasmus, Farabi 
ve benzer değişim programlarıyla başka 
bir kuruma gönderilen öğrencilerin 
geçirdikleri süreler, azami öğrenim 
süresinden sayılır.
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İlişik Kesme

MADDE 6-(l) Azami süreler içinde katkı payı veya 
öğrenim ücretinin ödenmemesi nedeni ile kayıt 
yenileyemeyen öğrencilerin ilişikleri kesilmez.
(2)Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim 

ücretinin ödenmemesi nedeni ile kayıt 
yenilemeyen öğrencilerin ilişikleri, Üniversite 
yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim 
Kurulu’nun onayıyla kesilebilir. 

(3)Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil 
olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde 
başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin 
programdan ilişiği kesilir.
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(4) Azami süresini tamamlayan ve sınavlara girme 
hakkı elde eden öğrencilere, talepleri halinde; Staj, 
İş Yeri Uygulaması gibi uygulaması olan dersler ve 
daha önce alınmamış derslere bir defaya mahsus 
olmak üzere dersin müfredatta yer aldığı dönemde 
devam etme hakkı verilir. Derse/derslere devam 
etmeyi talep eden öğrenciler, ders başına öğrenci 
katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam 
ederler. 
(5) Azami öğrenim süreleri sonunda hiç almadıkları 
dersleri olan ve/veya derse devam koşulunu yerine 
getirmeyen öğrencilerin, ders alma talepleri 
olmadığı durumda Üniversite ile ilişiği kesilir.
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Ek Sınav Hakkı

MADDE 7- (1) Azami öğrenim süreleri sonunda, 
hiç almadıkları ve/veya derse devam koşulunu 
yerine getirmedikleri ders sayısı altı veya daha 
fazla olan öğrenciler azami süre sonu ek 
sınavlarına giremezler. Bu durumda olan 
öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(2) Azami öğrenim süreleri sonunda, kayıtlı 
olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek 
için ders yükümlülüklerini devam koşulunu 
yerine getirerek tamamlamış, ancak başarısız 
derslerden dolayı mezun olamayan son sınıf 
öğrencilerine başarısız oldukları tüm dersler için 
iki ek sınav hakkı verilir. İki ek sınav sonunda 
başarısız ders sayısını beşe indiremeyen 
öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.
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(3) Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını 
beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl 
sınava girme hakkı tanınır. Sınavlar sonunda 
mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile 
ilişikleri kesilir.
(4) Ek sınavları almadan devam koşulunu yerine 
getirerek beş derse kadar başarısız olan 
öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre 
öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı) 
sınava girme hakkı tanınır. Sınavlar sonunda 
mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile 
ilişikleri kesilir.
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(5) Ek sınavlar sonunda veya ek sınavlara girmeden 
başarısız ders sayısını 1 (bir) derse indirenler 
öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız 
olarak başarısız olduğu dersin sınavlarına girebilirler.

(6) Kayıtlı oldukları bölümlerin/programların ders 
planlarında yer alan Staj, İş Yeri Uygulaması gibi 
uygulamalı ve uygulaması olan derslerden devam 
şartını yerine getirmemiş (Harf Notu F olan) olan 
öğrenciler ek sınav hakkından yararlanamaz ve 
Üniversite ile ilişikleri kesilir.
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(7)Azami öğretim süreleri sonunda mezun olmak için 
gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde 
yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen 
not ortalamalarını sağlayamamaları (GANO 2.00) sebebiyle 
ilişikleri kesilme durumuna gelen öğrencilere not 
ortalamalarını yükseltmek üzere CC’nin altında notu olan 
diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.

(8)Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava 
girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini 
ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler sınav hakkı 
dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 
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Hakkın Bitişi

MADDE 8-(l) Açılacak sınavlara, üst üste veya 
aralıklı olarak toplam üç eğitim- öğretim yılı hiç 
girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından 
vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

(2) Ek sınavlar ve sınırsız sınav hakkı için mazeret 
sınav hakkı verilmez.
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Sınav Sonuçları

MADDE 9-(l) Ek sınavlarda bir dersten 
başarılı olabilmek için CC harf notu 
almış olmak gerekir.
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Sınavlara Başvuru ve Sınavların Yapılması

MADDE 10-(1) Ek sınavlar aşağıda belirlenen şekilde uygulanır:

a) Sınav haklarını kullanmak isteyen öğrenciler ilgili birimlerin 
belirleyeceği tarihlerde başvuru yaparlar.
b) Sınav hakkı verilenler, başvurmaları durumunda Üniversitenin her 
eğitim-öğretim yılı başında açacağı Akademik Takvimde belirtilen 
tarihlerde sınavlara alınırlar.
c) Sınav tarihi, yeri ve saati akademik birimlerin yetkili kurul kararları 
ile belirlenir.

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda hiç almadıkları dersleri olan 
ve/veya derse devam koşulunu yerine getirmeyen öğrencilerin, ders 
alma talepleri Akademik Takvimde belirtilen ders ekleme bırakma 
tarihlerinde ilgili birimlere yazılı olarak yapılır.
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Yürürlük

MADDE ll-(l) Bu yönerge, Selçuk Üniversitesi 
Senatosunda kabul edildiği tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12-( 1) Bu yönerge hükümlerini, 
Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE 
BAŞKANLIĞI

Kasım-2019

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ



2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) fıkrasına 
Göre Ek Sınavların 

  Uygulanma İlkeleri ve Süreler 

6569 Sayılı Kanunla değiştirilen 2547 Sayılı 
Kanunun 44. Maddesinin (c) fıkrasına göre azami 
öğrenim sürelerini dolduran öğrencilere ilişkin 
yapılacak işlemler.



AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİ

Öğrenim Süresi 2 Yıl Olan Önlisans programlarının  4 yıl

Öğrenim Süresi 4 Yıl Olan Lisans programlarının  7 yıl

Öğrenim Süresi 5 Yıl Olan Lisans programlarının  8 yıl

Öğrenim Süresi 6 Yıl Olan Lisans programlarının  9 yıldır.



1) Öğretim  dili  tamamen  veya  kısmen  yabancı  dil  olan 
programların  hazırlık  sınıfını  iki  yıl  içinde  başarı  ile 
tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

2) YÖK’ün 13.12.2011  tarihli ve 8639 sayılı yazısı gereğince 
Kayıt Dondurmalar eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

3) Öğrencinin  kayıt  yaptırıp  yaptırmadığına  bakılmaksızın 
her  dönemi  azami  öğrenim  süresinden  sayılır.  (Harç 
yatırması  kayıt  yaptığı  anlamına  gelmez.  Ders  kaydı 
yapılması lazım.)

Programların Azami Öğrenim Süreleri İle İlgili 
Açıklamalar



ü Azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında, Kanunun yürürlüğe 
girdiği  tarihte  Üniversiteye  kayıtlı  olan  öğrenciler  bakımından 
2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılı esas alınır.

1) Yukarıda  Belirtilen  azami  öğrenim  süreleri  içinde  katkı  payı 
veya  öğrenim  ücretinin  ödenmemesi  ile  kayıt  yenilenmemesi 
nedeniyle  öğrencilerin  ilişikleri  kesilmez.    Ancak  üniversite 
yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile 
dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi 
ile  kayıt  yenilenmemesi  nedeniyle  öğrencilerin  ilişikleri 
kesilebilir.  (Üniversite  yetkili  kurullarının  kararı  ile  Önlisans 
programları  için  Senato  onayından  sonra;  Lisans  programları 
için YÖK onayından sonra kayıt silme işlemleri gerçekleştirilir.)

2) Yatay geçiş ve çift ana dal eğitiminin usul ve esasları ile azami 
öğrenim süreleri, lisansüstü eğitim usul ve esasları ile öğrenim 
süreleri  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  çıkarılan 
yönetmelikle belirlenir.



Yatay geçişlerle ilgili olarak 2 nci maddede önem 
arz eden hususlar!!!

a) GANO’ya göre yatay geçişlerde öğrenci müracaat ettiği sınıfa 
intibakının  yapılması  nedeniyle  önceki  okuduğu  süreler 
değerlendirmeye alınarak azami öğrenim süresi hesaplanır.

b)Merkezi  Yerleştirme  Puanıyla  Yatay  Geçişte  Süre 
Hesaplaması;  Yükseköğretim  Kurumlarında  Önlisans  Ve 
Lisans Düzeyindeki  Programlar Arasında Geçiş,  Çift Anadal, 
Yan  Dal  İle  Kurumlar  Arası  Kredi  Transferi  Yapılması 
Esaslarına  İlişkin  Yönetmeliğindeki  Ek  Madde-1’in  2  nci 
fıkrası:  (Ek:RG-18/3/2016-29657) Bu madde kapsamında eğitim 
gördüğü  programdan  farklı  bir  programa  yatay  geçiş  yapan 
öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul 
edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır.



1) Azami  Öğrenim  süresi  sonunda  mezun  olamayan  öğrencilere  ; 
devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları  tüm dersler 
için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlar 
1  inci  ek  sınav  ve  2  inci  ek  sınav  olmak  üzere  iki  ayrı  oturumda 
yapılır.  Öğrenciler  1  inci  ek  sınavlarda  başarısız  oldukları 
derslerden 2 inci ek sınav haklarını kullanırlar. 

2) Öğrencilerin bu sınavlara bir kere katılma hakları vardır. 
3) Sınavlara girmeyen öğrenciler sınav hakkını kullanmış sayılırlar.
4) Yaz  Okulu  uygulaması  nedeniyle  üniversitemizde,  ek  sınav 

tarihleri eğitim-öğretim yılının başlangıcında yapılmaktadır.

YUKARIDA BELİRTİLEN AZAMİ SÜRELER SONUNDA MEZUN OLAMAYAN 
ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ YAPILACAK SINAVLAR VE SÜRELER



Öğrenci hiç almadığı ve devam koşulunu yerine 
getirmediği ders sayısı 5 ten fazla ise  varsa devam 
koşulunu yerine getirerek başarısız olduğu diğer 

derslerden ek sınavlara girebilir. (Ek Sınavlar sonucunda 
öğrencinin  hiç almadığı ve devam koşulunu yerine 
getirmediği ders sayısı 5 ten fazla ise kaydı silinir.)

Azami Süre sonunda hiç almadığı ve 
devam koşulunu yerine getirmediği 
derslerde dahil olmak üzere Sınav 

Hakkını kullanmadan başarısız ders 
sayısını 5 derse indirenler;

Azami Süre sonunda Sınav Hakkını 
Kullanarak hiç almadığı ve devam 

koşulunu yerine getirmediği derslerde 
dahil olmak üzere başarısız ders sayısını 5 

derse indirenler

Azami sürenin sonunda veya ek süreler 
sonunda başarısız ders sayısını 1’e 
indirenlere öğrencilik haklarından 

yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı 
verilir. Sınırsız sınav hakkı ancak dersin 
devam koşulunun yerine getirilmesiyle 

kullanılabilir.

Girdiği tüm dersleri geçse 
dahi kaydı silinir.

4 Yarıyıl (2 yıl) okuma hakkı 
elde eder.

3 Yarıyıl (1,5 yıl) okuma 
hakkı elde eder.

Bu süreler sonunda mezun 
olamayan veya başarısız ders 
sayısını 1’e indiremeyenlerin 
kayıtları silinir.

SONUÇ

SONUÇ

SONUÇ

SONUÇ



Mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde 
yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not 

ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna 
gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere 

diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.
Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders 

başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler.

Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak 
toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen 

öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır 
ve bu haktan yararlanamaz.

KAYDI SİLİNİR.

SONUÇ




