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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ DOLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK SINAV HAKKI 

VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Selçuk Üniversitesinde azami öğrenim süresini dolduran ön lisans ve lisans öğrencileri-

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

Kapsam 

MADDE 2- (1) Selçuk Üniversitesinde azami öğrenim süresini dolduran ön lisans ve lisans öğrencileri-

nin mezun olabilmeleri için verilecek ek sınav hakkının uygulanmasına ilişkin esasları kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Kanunun 44’üncü maddesinin (c) fıkrası, Yükseköğretim Kuru-

lu Başkanlığının 15.04.2015 tarih ve 20681 sayılı, 22.07.2015 tarih ve 41302 sayılı, 26.01.2018 tarih ve 

7030 sayılı, 13.03.2019 tarih ve 19440 sayılı, 12.03.2021 tarih ve 17970 sayılı, 18.05.2021 tarih ve 34722 

sayılı ve 20.05.2021 tarih ve 35302 sayılı yazıları ile Selçuk Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; 

a) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını, 

b) Alınmayan ders: Öğrencinin mezuniyet koşullarını sağlamak için başarmak zorunda olduğu ancak, hiç 

kayıt yapılmayan dersi, 

c) Başarısız ders: Selçuk Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hüküm-

lerine göre başarısız olunan (FF), (DD), (DC) harf notlu dersleri, 

d) Devam şartı sağlanmayan ders: Selçuk Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-

netmeliği hükümlerine göre kayıt yapılan ancak, devam koşulu sağlanmayan (F) harf notlu dersleri, 

e) Doğrudan sınav yapılamayan ders: Yapıları itibariyle tek bir sınavla değil, dönem içindeki süreçlerin 

ve bu dönem sonundaki ilgili öğrenim çıktısının değerlendirilmesi ile notlandırılan (staj, proje, atölye vb.) 

uygulama içeren dersleri,  

f) Birim Yönetim Kurulu: Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu, 

g) Akademik Birim: Öğrencinin kayıtlı olduğu Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekoku-

lunu, 

h) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu, 

i) Üniversite: Selçuk Üniversitesini, 

j) Yönerge: Selçuk Üniversitesi Azami Öğrenim Süresi Dolan Öğrenciler İçin Ek Sınav Hakkı Verilmesi-

ne İlişkin Yönergeyi, 

İfade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Azami Süreler, Genel Hükümler, Esaslar 

Azami Süreler 

MADDE 5- (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programı, Türkçe ve yabancı dil hazırlık eğitimi ve kayıt 

dondurulan süreler hariç olmak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, 

a) Öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans 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 içerisinde tamamlamak zorundadırlar. 

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminin azami öğrenim süresi iki yıldır. 

(3) Türkçe hazırlık eğitiminin azami öğrenim süresi iki yıldır. Ancak, yurtdışından öğrenci kabul konten-

janlarından yararlanarak, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlara kaydı yapılan ve Türkçe 

seviyesi yetersiz olan öğrenciler, azami iki yıl içerisinde hem Türkçe seviyelerini yeterli hale getirmeleri, 

hem de zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.  

(4) Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.07.2015 tarihli kararı uyarınca öğrencilerin azami öğrenim 

süresi başlangıç tarihi olarak 2014-2015 güz yarıyılı esas alınır.  

(5) Eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, Yük-

seköğretim Kurumlarında Ön lisans 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. 

(6) Aynı programa yatay geçiş yapan öğrencilerin önceki bölüm / yükseköğretim kurumlarında geçirmiş 

oldukları süreler azami öğrenim süresinin hesabında dikkate alınır. 

(7) Anadal, diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını 

bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki 

Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esasları-

na İlişkin Yönetmelik gereğince ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılın-

dan itibaren 2547 sayılı Kanunun 44’üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami sürelerdir. 

(8) Karşılıklı anlaşma, Erasmus, Farabi ve benzer değişim programlarıyla başka bir yükseköğretim kuru-

muna gönderilen öğrencilerin bu kapsamda geçirdikleri süreler, azami öğrenim süresinden sayılır.  

Genel Hükümler  

MADDE 6- (1) Azami öğrenim süreleri sonunda alınmayan dersler ve /veya doğrudan sınav yapılamayan 

ders sayısı 6 veya daha fazla olan öğrenciler azami süre sonu ek sınavlarına giremezler. Bu durumda olan-

ların Birim Yönetim Kurulu Kararı ile ilişikleri kesilir. 

(2) Son sınıf öğrencilerine, alınmayan dersler hariç, başarısız ve devam şartı sağlanmayan dersler için iki 

ek sınav hakkı tanınır. Ek sınavlar sonunda başarısız olunan ders sayısını beşe indiremeyen öğrencilerin 

Birim Yönetim Kurulu Kararı ile ilişikleri kesilir. 

 (3) Azami süre sonu ek sınavları Final ve Bütünleme Sınavı olmak üzere iki aşamalı olarak düzenlenir. 

Azami süre sonu ek sınavlarının değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre yapılır ve alınan not tek 

başına o dersin başarı notu yerine geçer. Ek sınavlarda bir dersten başarılı olabilmek için (CC) harf notu 

almış olmak gerekir. 
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(4) Azami süre sonu 1. Ek sınavlar ( Final Sınavı) sonunda mezuniyet şartlarını sağlayan öğrenci, azami 

süre sonu 2. Ek sınavlarına (Bütünleme Sınavı) katılamaz. Azami süre sonu 1. Ek Sınavlara (Final Sınavı) 

katılmayan öğrenci, azami süre sonu 2. Ek Sınavlara (Bütünleme Sınavı) katılabilir. 

(5) Üç yarıyıl, dört yarıyıl veya sınırsız sınav hakkı tanınan öğrencilerin ders kayıtlarının yapılabilmesi 

için; üç ve dört yarıyıl sınav hakkı verilenler, ilgili yarıyılın katkı payı/öğrenim ücretini, sınırsız sınav 

hakkı verilenler ise ilgili yarıyıldaki dersin katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Sınırsız 

sınav hakkından yararlanan öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz-

lar.  

(6) Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler açılacak olan ilk ek sınavlara katılmayarak sınav hak-

larını kullanmadıkları takdirde bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. 

Azami süre sonu ek sınav haklarını kullanmayan öğrencilerin durumu ile ilgili esaslar 

 MADDE 7- (1) Alınmayan, devam şartı sağlanmayan ve başarısız olunan ders sayısının 5,4,3 veya 2 ol-

ması durumunda; 

a) Başarısız dersler için, derslere devam hakkı olmaksızın dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim 

yapılan kurumlarda iki öğretim yılı) sınav hakkı kullanılabilir. Ancak, öğrencinin talep etmesi durumun-

da, uygulaması olan başarısız derslere, devam şartı aranmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere devam 

hakkı verilebilir. 

b) Alınmayan ve devam şartı sağlanmayan derslerden, dört yarıyıl sınav hakkı kullanılabilmesi için, bir 

defaya mahsus devam şartının sağlanması gerekir. 

c) Dört yarıyıl sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin Birim Yönetim Kurulu Kararı ile 

ilişiği kesilir. 

 

(2) Alınmayan, devam şartı sağlanmayan veya başarısız olunan ders sayısının 1 olması durumunda, 

 

a) Başarısız ders için, derse devam hakkı verilmeksizin sınırsız sınav hakkı tanınır. Bu sınavlara üst üste 

veya aralıklı olarak toplam 3 eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeç-

miş sayılır ve Birim Yönetim Kurulu Kararı ile ilişiği kesilir. 

b) Alınmayan veya devam şartı sağlanmayan dersten sınırsız sınav hakkı kullanabilmesi için, bir defaya 

mahsus devam şartının sağlanması gerekir. Bu sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam 3 eğitim-

öğretim yılı girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Birim Yönetim Kurulu Kara-

rı ile ilişiği kesilir. 

 

Azami süre sonu ek sınav haklarını kullanan öğrencilerin durumu ile ilgili esaslar 

 MADDE 8- (1) Alınmayan, devam şartı sağlanmayan ve başarısız olunan ders sayısının 5,4,3 veya 2 der-

se indirilmesi durumunda; 

a) Başarısız dersler için, derslere devam hakkı olmaksızın üç yarıyıl sınav hakkı kullanılabilir. Ancak, 

öğrencinin talep etmesi durumunda, uygulaması olan başarısız derslere, devam şartı aranmaksızın bir de-

faya mahsus olmak üzere devam hakkı verilebilir.  

b) Alınmayan ve devam şartı sağlanmayan derslerden, üç yarıyıl sınav hakkı kullanılabilmesi için, bir 

defaya mahsus devam şartının sağlanması gerekir. 

c) Üç yarıyıl sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin Birim Yönetim Kurulu Kararı ile 

ilişiği kesilir. 

 

(2) Alınmayan, devam şartı sağlanmayan veya başarısız ders sayısının 1 derse indirilmesi durumunda, 
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a) Başarısız ders için, derse devam hakkı verilmeksizin sınırsız sınav hakkı tanınır. Bu sınavlara üst üste 

veya aralıklı olarak toplam 3 eğitim-öğretim yılı girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş 

sayılır ve Birim Yönetim Kurulu Kararı ile ilişiği kesilir. 

b) Alınmayan veya devam şartı sağlanmayan dersten sınırsız sınav hakkı kullanılabilmesi için, bir defaya 

mahsus devam şartının sağlanması gerekir. Bu sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam 3 eğitim-

öğretim yılı girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Birim Yönetim Kurulu Kara-

rı ile ilişiği kesilir. 

Azami süre sonunda, sorumlu oldukları derslerden başarılı oldukları halde GANO’su 2.00’ın altın-

da kalan öğrencilerin durumu 

MADDE 9- (1) Azami süre sonunda, sorumlu oldukları derslerden başarılı oldukları halde GANO’su 

2.00’ın altında kalan son sınıf öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere, talepleri doğrultusunda 

daha önce almış oldukları derslerden, azami süre sonu ek sınav hakkı tanınır. Azami süre sonu ek sınav 

haklarını kullanmayan veya kullandıktan sonra mezuniyet şartını sağlayamayan öğrencilere, devam şartı 

aranmaksızın talep ettikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Ancak, sınırsız sınav hakkı kullanılan 

derslerden başarısız olunması durumunda, öncelikle başarısız olunan derslerde kullanılmak üzere, sınırsız 

sınav hakkı devam eder. 

(2) Bu sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam 3 eğitim-öğretim yılı girmeyen öğrenci, sınırsız sınav 

hakkından vazgeçmiş sayılır ve Birim Yönetim Kurulu Kararı ile ilişiği kesilir. 

Sınavlara başvuru ve sınavların yapılması 

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

a) Sınav haklarını kullanmak isteyen öğrenciler ilgili akademik birimlerin belirleyeceği tarihlerde başvu-

ru yaparlar. 

b) Sınav hakkı elde edenler Üniversitenin her eğitim-öğretim yılı başında açacağı Akademik Takvimde 

belirtilen tarihlerde sınavlara alınırlar. 

c) Sınav tarihleri, yeri ve saati akademik birimler tarafından belirlenerek ilan edilir.  

d) Ek sınavlar ve sınırsız sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 11-  (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato 

kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan esaslar 

MADDE 12-  (1) 29.11.2019 tarih, 2019-377 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Selçuk Üniversitesi 

Azami Öğrenim Süresi Dolan Öğrenciler İçin Ek Sınav Hakkı Verilmesine İlişkin Yönerge, bu Yönerge-

nin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kalkar. 

Yürürlük 

MADDE 13-  (1) Bu Yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14-  (1) Bu Yönerge hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür. 


