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6569 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. Maddesinde yapılan 

değişiklik sonucunda azami süreler sonunda kayıt silme durumuna gelen son sınıf 

öğrencilerine başarısız oldukları dersler için iki ek sınav hakkı tanınmıştır. Söz konusu Kanun 

maddesinin uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir. 

Genel Usul ve Esaslar 
MADDE 1– (1) 

a) 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 4(dört) yıl, öğrenim 

süresi dört yıl olan lisans programlarını azami 7(yedi) yıl, öğrenim süresi 5(beş) yıl olan lisans 

programlarını azami 8(sekiz) yıl, öğrenim süresi 6(altı) yıl olan lisans programlarını azami 

9(dokuz) yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Kayıtlı öğrencilerin azami sürelerinin 

başlangıç tarihi 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemidir. 

b) Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süre programın azami öğrenim süresinden 

sayılmaz. 

c) Öğrencinin izinli sayıldığı süreler hariç, ders kaydı yapılıp yapılmamasına bakılmaksızın 

her dönem azami öğrenim süresinden sayılır. 

ç) Mühendislik tamamlama programında kayıtlı öğrenciler ek sınav hakkından yararlanamaz. 

d) GNO(Genel Not Ortalaması)’na göre yatay geçiş yapan öğrencilerin daha önce okuduğu 

süreler, eğitim süresine dahil edilir. 

e) DGS(Dikey Geçiş Sınavı), Ek-Madde 1’e göre yatay geçiş yapan öğrencilerin eğitim 

süreleri intibak sınıfına göre belirlenir. 

f) Azami süre sonunda sınav haklarından faydalanmak isteyen öğrenciler, azami öğrenim 

sürelerinin dolduğu yılın akademik takviminin bitiminde, ilan edilen tarihler arasında dilekçe 

ile kayıtlı oldukları birimlere başvururlar. Bu dilekçe ile yapılan başvuru iki ek sınav için 

geçerlidir. Sınav haklarından faydalanmak için dilekçe ile başvuruda bulunmayan öğrenciler 

bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve uygulama esaslarında öğrencinin durumuna uyan 

madde kapsamında işlem yapılır. Ek sınav hakkından yararlanmak için başvuran ancak 

belirlenen tarihlerde sınavlara girmeyen öğrenciler sınav hakkını kullanmış sayılır. Azami 

süre sonu ek sınavları için mazeret sınavı açılmaz. 

g) Ek sınavlar, her dönem sonunda birinci ve ikinci ek sınav şeklinde uygulanır. Birinci ek 

sınavda başarısız olan öğrenciler, ikinci ek sınava girebilir. Ek sınavlara girme hakkı elde eden 

öğrenciler, azami öğrenim süresi sonunda yapılacak olan ek sınavlara girmek zorundadır. 

Birinci ek sınava girmeyen öğrenciler bu sınav hakkını kullanmış sayılır. Azami sureyi 

dolduran öğrenciler devamsızlıktan kaldığı, FF, FD, K harf notu aldığı derslerden ve mezun 

durumunda olup başarı şartını sağlayamadı ise DD, DC harf notu aldığı derslerden ek sınava 

girebilecektir.  

h) İlk ek sınav sonucuna göre sınava girdikleri dersi başaran öğrenciler, not yükseltmek 

amacıyla aynı dersin ikinci ek sınavına giremez. 

i) Ek Sınavların yüz yüze veya çevrimiçi(online) şekilde yapılacağı akademik birim 

tarafından belirlenerek birimlerin web sayfalarında ilan edilir. 

MADDE 2– (1) Sınavlara esas tarih, yer ve saat bilgileri birimlerin Yönetim Kurullarınca 

belirlenir ve ilan edilir. Sınavların katkısı %100 olup başarı notunun DD ve bunun üzerinde 

olması gerekir. Sınav sonuçları ilgili öğretim elemanı tarafından en geç 3 gün içinde ilan 

edilir. 
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MADDE 3– (1) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınavlara girdikten sonra kayıtlı olduğu 

programdan hiç almadığı/alamadığı dersler ile FF, FD, K, NA notu alınan derslerin sayısı 6 

(altı) ve daha fazla olan öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir. 

(2) Projeli dersler (bitirme ödevleri, laboratuvar dersleri), atölye dersleri gibi uygulama içeren 

dersler, işletmede mesleki eğitim dersi ve staj dersi doğrudan sınav yapılamayacağı için ek 

sınavların nasıl uygulanacağı, uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek, akademik 

birimlerin ilgili kurulları tarafından karar bağlanır. Ancak azami süresini tamamlayıp 

sınavlara girme hakkı elde eden öğrenciler bu derslerde uygulamalı, uygulaması olan ve daha 

önce alınmamış derslere bir defaya mahsus olmak üzere talepleri halinde devam 

edebileceklerdir. Azami süresini doldurduğu halde öğrencinin doğrudan sınav yapılamayan 

bu derslerinin 5'ten fazla olması halinde 2547 Sayılı Kanun’un 44’üncü maddesinin (c) 

fıkrası gereğince doğrudan ilişiği kesilir. 
Sınav Hakları ve Uygulama Esasları 

MADDE 4– (1) Sınav hakları ve uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir: 

a) Azami öğrenim süresi sonunda ya da ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olanlara 

öğrencilik haklarından faydalanmaksızın sınırsız sınav hakkı verilir. Bu öğrenciler dersin 

açıldığı yarıyılda, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girerler. Başarı şartı ikinci maddede 

belirtildiği şekildedir. Bir dersten kalan öğrenci devamsızlıktan kaldı ise devam şartını 

yerine getirmek zorundadır. 

b) Ek sınavları almadan kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam 

şartını sağlayamadığı dersler dâhil başarısız ders sayısını toplamda beş derse kadar 

düşürenlere dört yarıyıl, 

c) Ek sınavlar sonunda kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam 

şartını sağlayamadığı dersler dâhil başarısız ders sayısını toplamda beş derse kadar 

düşürenlere ise üç yarıyıl ek süre verilir. Ek süre verilen öğrenciler bu süre içerisinde 

derslerin açıldığı yarıyıldaki (dersin devamını almayanlar devam şartını sağlayarak) ara 

sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girerler. 

ç) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde 

mezuniyet için gerekli genel not ortalamasını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme 

durumuna gelen son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri 

derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak 

toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş 

sayılır ve üniversite ile ilişiği kesilir. 

d) Sınırsız sınav hakkı ve ek süre verilen öğrenciler ders başına öğrenci katkı payı/öğrenim 

ücretini ödemeye devam ederler. 

e) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yılsonu sınav 

yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için ilişikleri kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta 

en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl 

içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Devam yükümlülüklerini sağlayamayanlar bu 

haklardan yararlanamazlar. Sınav hakkı verilen bu öğrenciler başvuru takvimine 

bakılmaksızın, ilgili birime başvurmaları halinde eğitim öğretim yılı başında açılacak 

sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları 

yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu sınavlara katılan 

öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar. 

Yürürlük 

MADDE 5– (1) Bu Uygulama Esasları Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 6– (1) Bu Uygulama Esasları Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü 

tarafından yürütülür. 


