
AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURAN ÖĞRENCİLERİN 

ÖĞRENİM DURUMU İLE İLGİLİ ESASLAR 

 

 

Madde Gerekçe 

1- Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere başarısız oldukları, 

hiç almadıkları ve devamsız olarak kaldıkları tüm dersler için 

(uygulamalı dersler dahil) 2 ek sınav hakkı verilir. Hiç almadıkları 

uygulamalı dersin niteliğine göre ek sınavlarına giremeyecek 

öğrenciler için ilgili yönetim kurulu kararı alınır.  

 

(2547Sayılı Kanunun 44’üncü maddesinin c fıkrası 3’üncü paragraf)  
 (YÖK’ün 4.10.2021 tarih ve 73154 (2100096585) sayılı yazısının a) 

maddesi ve son paragraf) 

YÖK’ün 15.10.2021 tarih ve 76443(2100103874) sayılı yazısı 
YÖK’ün 1.11.2021 tarih ve 80359 (2100109081) Sayılı yazısı 

 

2- Mezuniyet için stajı olanların stajı bir ders olarak sayılıp, staja 

katılması sağlanır. 

 

( YÖK’ün 12.03.2021 tarih ve 17970 (2100023997) sayılı yazısının 
3’üncü paragrafı) 

 

(YÖK’ün 18.05.2021 tarih ve 34722 (2100040707) sayılı yazısının 
4’üncü paragrafı) 

 

3- Akademik birimlerce daha önce 1 ve 2’inci maddelerde yer alan 

haklar verilmeden 2017-2018 akademik yılından itibaren ilişiği 

kesilenler dahil ek sınavlardan faydalanır. 

 

(YÖK’ün 4.10.2021 tarih ve 73154 (2100096585) sayılı yazısının a) 

maddesi ve son paragraf) 

 

4- Ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört 

yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda başarısız ders sayısını tek 

derse düşüremeyen öğrencilerin ilişiği kesilir. 

 

                   (2547Sayılı Kanunun 44’üncü maddesinin c fıkrası 3’üncü paragraf) 

5- Ek sınavların sonunda beş’ den fazla başarısız dersi olan 

öğrencilerin ilişiği kesilir. 

 

                   (2547Sayılı Kanunun 44’üncü maddesinin c fıkrası 3’üncü paragraf) 

6- Ek sınavlara girerek başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu 

beş ders için üç yarıyıl ek süre süre verilir. Bu süre sonunda 

başarısız ders sayısını tek derse düşüremeyen öğrencilerin ilişiği 

kesilir. 

 

                   (2547Sayılı Kanunun 44’üncü maddesinin c fıkrası 3’üncü paragraf) 



7- Azami öğrenim süresi sonunda bir dersten başarısız olanlara 

öğrencilik hakkından yararlanmaksızın başarısız oldukları ders 

için sınırsız sınava girme hakkı tanınır.  

                   (2547Sayılı Kanunun 44’üncü maddesinin c fıkrası 3’üncü paragraf) 

8- İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden 

geçer not aldıkları hâlde yönetmelikte 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. 

 

(2547Sayılı Kanunun 44’üncü maddesinin c fıkrası 3’üncü paragraf)  

 

9- 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 durumda olan 

öğrencilerin kayıtları silinir. 

 

(2547Sayılı Kanunun 44’üncü maddesinin c fıkrası 3’üncü paragraf)  

 

10- 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.  

 

(2547Sayılı Kanunun 44’üncü maddesinin c fıkrası 3’üncü paragraf)  

 

 

 


