
AZAMİ SÜRE SONUNDA YAPILACAK EK SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR 

 

2547 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin c bendi uyarınca azami öğrenim süresi sonunda 

mezun olamayan son sınıf öğrencilerine yapılacak işlemlere ilişkin esaslar Türk-Alman 

Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi gereği aşağıdaki 

şekilde belirlenmiştir. 

 

A-Azami Öğrenim Sürelerinin Hesabında Dikkat Edilecek Hususlar 

• Üniversitemiz bünyesindeki Fakültelerde yürütülen lisans programları için azami 

öğrenim süresi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun 44/c maddesi gereğince yedi 

yıldır (on dört yarıyıl). 

• Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süre programın azami öğrenim süresinden 

sayılmaz. 

• Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 15.07.2015 tarihli kararı uyarınca azami 

öğrenim süresinin başlangıç tarihi olarak 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı 

esas alınıp, bu tarihten sonra kayıt olan öğrencilerin azami öğrenim süreleri kayıt 

oldukları tarihten itibaren başlar. 

• Türk-Alman Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında 

kayıt dondurma süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz. 

• Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca 

Üniversiteden uzaklaştırma disiplin cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim 

süresinden sayılır. 

• Öğrencinin kayıtlı olduğu programda geçirdiği her yarıyıl, katkı payı ödeyip 

ödemediğine veya kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami öğrenim 

süresinden sayılır. 

• Kurum içi ya da kurumlar arası yatay geçiş (Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerden) 

ile kurum/program değiştiren öğrencinin önceki kurumunda/programında geçirdiği 

süre öğrenim süresi hesabına katılır. Toplam süre, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunun 44/c maddesinde belirtilen azami öğrenim süresini aşamaz. 

• Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş kapsamında eğitim gördüğü programdan 

farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami 

süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır. Aynı programa geçiş yapan 

öğrencilerin ise intibak yapıldığı sınıf dikkate alınmadan önceki programında 

geçirdiği süre öğrenim süresi hesabına katılır. 

• Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal 

diploma programından mezun olamayan öğrencilerin azami 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 süre olan yedi yıldır.(on dört yarıyıl). 

• Uluslararası ortak program, Erasmus, Mevlana vb. değişim programlarıyla başka bir 

kuruma gönderilen öğrencilerin geçirdikleri süreler, azami öğrenim süresinden 

sayılır. 

• Dikey Geçiş Sınavı ile üniversitemize kayıt olan öğrencilerin azami öğrenim süresi 

Üniversitemize kayıt olduğu programa intibak ettirildiği yarıyıl çıkarılarak 

hesaplanır. Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süreler azami öğrenim sürelerine 

dahil edilmez. 



B-Azami Öğrenim Süresi Sonunda Mezun Olamayan Son Sınıf Öğrencilerine Yapılacak 

İşlemler: 

•   Azami öğrenim süreleri sonunda son sınıf öğrencilerine, (Değişik SK-28/09/2022-

2022/123) daha önce almadıkları ve alıp başarısız oldukları ( (FF), (FD), (K) ve (FZ) 

notu aldıkları) tüm dersler için, ders sayısına bakılmaksızın yalnızca azami öğrenim 

süresini tamamladıkları yarıyıl sonunda kullanabilecekleri iki ek sınav hakkı verilir. 

Azami öğrenim süresi sonunda ek sınavlara girmeyen öğrenciler, ek sınav hakkını 

kullanmış sayılırlar ve öğrencilere bu hak bir daha verilmez. Ek sınavlar için mazeret 

sınavı düzenlenmez 

• Öğrencinin ek sınavdan yararlanabilmesi için son aktif dönemde ders kaydı yaptırmış 

veya katkı payı/öğrenim ücretini ödemiş olması gerekir. 

• (Mülga cümle: SK-28/09/2022-2022/123) 

• Yarıyıl sonu harf notu değerlendirmesi yarıyıl içine yayılan çalışmalar sonucunda oluşan 

dersler (laboratuvar, staj, uygulama, dönem projesi, lisans bitirme çalışması ve benzeri) 

için ek sınav hakkı verilmez. 

• Ek sınavlar birinci ek sınav ve ikinci ek sınav olmak üzere iki ayrı oturumda yapılacak 

olup öğrenciler, birinci ek sınavlarda başarısız oldukları derslerden ikinci ek sınavlara 

katılabileceklerdir.  

• Birinci ek sınavda dersi başaran öğrenciler, not yükseltmek amacıyla aynı ders için ikinci 

ek sınava giremezler. Ancak birinci ek sınavdan başarılı oldukları halde mezuniyet için 

gerekli AGNO koşulunu sağlayamayan öğrenciler söz konusu dersler için ikinci ek 

sınava girebilirler. Birinci ek sınav hakkını kullanmayan öğrenciler ikinci ek sınav 

hakkını kullanabilirler. 

• Ek sınavlara ilişkin ilan ve katılacak öğrencilerin tespiti ile sınavların uygulanması 

Fakülteler tarafından gerçekleştirilecektir. Ek sınavlar Senato tarafından kabul edilen 

Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde Fakülte tarafından hazırlanacak sınav 

programında belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. 

• Ek sınav hakkını kullanmak isteyen öğrencilerin, (Değişik SK-28/09/2022-2022/123) 

daha önce almadıkları ve alıp başarısız oldukları dersleri gösteren bir dilekçe ile Fakülte 

Dekanlığına müracaat etmeleri gerekir. Başvuru süresi içerisinde başvurusunu 

yapmayan öğrenci, ek sınav hakkından vazgeçmiş sayılır. 

• Ek sınavlarda alınan not, yarıyıl içinde alınan notlar hesaba katılmadan, tek başına 

değerlendirilir ve harf notuna çevrilerek Ağırlıklı Genel Not Ortalaması hesabında 

kullanılır. Öğrencinin girmiş olduğu ek sınavlardan başarılı olmak için alması gereken 

asgari not fakülte kurulu kararı ile belirlenir.  

• Ek sınavlar sonunda; hiç almadığı, devam şartını yerine getirmediği ve devam şartını 

yerine getirdiği halde başarısız olduğu ders sayısı altı veya daha fazla olanlar ile ek 

sınavlar sonucunda tüm derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet koşullarını 

sağlayamayan öğrencilerin kaydı ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile silinir.  

• Ek sınavlar sonunda; hiç almadığı, devam şartını yerine getirmediği ve devam şartını 

yerine getirdiği halde başarısız olduğu ders sayısını beş ve altına düşüren öğrencilere üç 

yarıyıl ek süre verilir. 

• Ek sınavlar sonunda başarılı olan öğrenciler, mezuniyet için gerekli olan diğer şartları 

sağlamaları halinde mezun edilir.  

• Azami öğrenim süreleri sonunda veya ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını tek 

derse düşüren öğrencilere sınırsız sınav hakkı verilir. 

• Ek sınav hakkını kullanmadan hiç almadığı, devam şartını yerine getirmediği ve devam 

şartını yerine getirdiği halde başarısız olduğu ders sayısını beş ve altına düşüren 



öğrencilere ek sınavlara girme hakkını kullanmak istemediklerini yazılı olarak 

bildirmeleri halinde dört yarıyıl ek süre verilir.  

• Ek süre verilen öğrenciler; ilgili yarıyılın katkı payı/öğrenim ücretini ödeyerek ders 

kaydı yapar ve ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve yarıyıl sonu ile bütünleme 

sınavlarına girerler. Yarıyıl sonunda ayrıca sınav hakkı verilmez. Bu öğrenciler ek süre 

içerisinde uygulamalı, uygulaması olan, hiç almadığı ve devam şartını yerine 

getirmediği derslerin; devam şartlarını yerine getirmek zorundadır.  

• Ek süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin kayıtları ilgili Fakülte Yönetim Kurulu 

kararı ile silinir. 

• Kayıtlı olduğu programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden başarılı olduğu 

halde, mezuniyet için gerekli not ortalamasını sağlayamayarak ilişiği kesilme durumuna 

gelen son yarıyıl öğrencilerine, not ortalamasını yükseltmek için diledikleri derslerden 

sınırsız sınav hakkı verilir.  

• Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrenciler sınava girdiği dersin AKTS kredisinin ilgili 

dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak 

katsayının öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ile çarpılması sonucu bulunacak katkı 

payı/öğrenim ücretini başarılı oluncaya kadar girdiği her sınav için ödemeye devam 

eder. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından 

yararlanamazlar. Sınırsız sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler akademik 

takvimde ilan edilen güz ve bahar yarıyıllarının final sınavlarına katılırlar. 

• Sınırsız sınav hakkından yararlanan ancak üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-

öğretim yılı sınavlara girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve 

kaydı ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile silinir. 

• Staj, başarısız ders sayısında dikkate alınmaz. 

• Ek sınavlar sonrası tüm derslerini başaran ve mezun olması için sadece staj çalışması 

kalan öğrenciler üç eğitim-öğretim yılı sonunda staj çalışmalarını tamamlamadıkları 

takdirde ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kayıtları silinir. 

• Azami öğrenim süreleri sonunda staj dışındaki dersleri için ek süre hakkını kullanan 

öğrenci bu süre sonunda zorunlu stajını tamamlamalıdır. Ek süreler sonunda staj için 

ilave bir süre verilmez. Staj yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilerin kayıtları 

ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesilir. 

• Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan, ek sınavlar veya sınırsız sınav 

haklarından yararlanmak isteyen öğrencilerin kayıtlı oldukları programların öğretim 

planlarında bir değişiklik olması, dersin adı veya içeriğinin değişmesi veya dersin ilgili 

dönemde açılmaması durumunda öğrenciler, ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile 

uygun görülen derslerden sınav hakkını kullanabilirler. 

• Bu esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato 

kararları uygulanır. 

 

Esasların Kabul Edildiği Senato Kararının 

Tarihi  Sayısı 

6.08.2021 2021/69 

Esaslarda Yapılan Değişikliklerin Kabul Edildiği Senato Kararının 

Tarihi Sayısı 

28.09.2022 2022/123 

 


