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 AZAMİ SÜRE SONU EK SINAVLARLA İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI 
 

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin (c) fıkrasıyla “Anadolu 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 6 ncı ve 7 nci 

maddelerine istinaden eğitim-öğretimine devam eden öğrencilerden azami süresi sonunda 

mezun olamayan son sınıf öğrencilerine, azami süreleri sonunda ek sınavlara girme hakkı 

tanınmıştır. 

 

1- Azami öğrenim süresini doldurduğu hâlde doğrudan sınavı yapılamayan ve/veya hiç almadığı 

derslerinin toplamı 5’ten fazla olması durumunda, ek sınav ve ek yarıyıl hakları verilmeksizin, 

öğrencinin bölümden/programdan kaydı silinir. 

 

2- Önlisans ve Lisans öğrencileri için azami süre sonunda ek sınavlara girme koşulları: 

a) Azami süreyi tamamlamış olmak  

Öğrenci, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin 

verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına 

bakılmaksızın;  

 Öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl (8 yarıyıl),  

 Öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl (14 yarıyıl),  

  Öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl (16 yarıyıl),  

içinde tamamlamak zorundadır. 

b) Son sınıf öğrencisi olmak 

Anadolu Üniversitesi Senatosunun 29/9/2015 tarihli ve 7/15 sayılı kararıyla kabul edilen 

“2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44’üncü maddesiyle ilgili “Uygulama 

Esasları”ndaki tanıma göre kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki son sınıf (son iki yarıyıl) 

derslerinden en az birini almış olan ve mezuniyet için gerekli toplam kredinin;  

• 2 yıllık programlarda; en az %50’sine,  

• 4 yıllık programlarda en az %75’ine,  

• 5 yıllık lisans programlarında ise en az %80’ine karşılık gelen dersleri başarmış 

öğrenci “son sınıf öğrencisi” olarak kabul edilir ve 2 ek sınav hakkından yararlanır. 

c) Staj zorunluluğu bulunan programlar 

Staj zorunluluğu bulunan programlarda staj, 1 ders olarak kabul edilir. Ancak bu öğrenciler 

staj hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar.  

ç) Azami öğrenim süreleri hesaplanırken; kayıt tarihine bakılmaksızın daha önceki öğrenim 

süreleri dikkate alınmaz ve başlangıç tarihi olarak 2014-2015 akademik yılının güz yarıyılı 

esas alınır.  

 

3- Azami öğrenim süresini tamamlayan son sınıf öğrencilerinin ek süre ve ek sınav hakkı 

a) Azami öğrenim süresini tamamlayan son sınıf öğrencilerine, başarısız ve devamsız 

oldukları bütün dersler için 2 ek sınav hakkı verilir. Hiç alınmamış derslere ek sınav hakkı 

verilmez. Bu sınavlar sonunda; kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı dersler 

de dahil olmak üzere başarısız ders sayısını 5 derse indirenlere başarısız olduğu bu 5 ders 

için 3 yarıyıl ek sınav hakkı verilir. 

b) Ek sınavlara girmeden kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı dersler de 
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dahil olmak üzere 5 derse kadar başarısız olan öğrencilere başarısız oldukları dersler için 

4 yarıyıl ek sınav hakkı verilir. 

c) Sadece 1 dersten başarısız olanlara ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın, 

başarısız oldukları o dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır. 

ç)  Ek sınavlar sonunda başarısız olduğu ders sayısı ile hiç almadığı ders sayısının toplamı 

6 ve üzeri olan öğrencinin ilgili bölümden/programdan kaydı silinir. 

d) Verilen ek sınavlar ve ek yarıyıl süreleri sonunda birden fazla başarısız dersi olan 

öğrencilerin ilgili bölümden/programdan kayıtları silinir.  

e) Tümüyle uygulamalı dersin/derslerin (KÜL 199 Kültürel Etkinlikler, THU 203 Topluma 

Hizmet Uygulamaları, laboratuvar, uygulama, atölye vb.) ek sınavları, ilgili birim yönetim 

kurulu tarafından karara bağlanır.  

f) İntibak yapılan seçmeli, mesleki seçmeli derslerin yerine birim yönetim kurulu kararı ile 

uygun görülen başka bir seçmeli, mesleki seçmeli ders verilebilir. Yerine işlemi yapılan 

ders için öğrenciye ek sınav hakkı tanınır. 

 

4)  Asgari genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencilere tanınan sınav hakkı 

Mezuniyet için bütün derslerini alıp başarılı olmuş, ancak 2,00 GNO’yu sağlayamayan 

öğrencilere genel not ortalamasını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav 

hakkı tanınır. Sınavlar sonucunda Genel Not Ortalamasına göre 2,00 ve üzeri başarı 

sağlayan öğrenci, programdan/bölümden mezun edilir. 

 

5) Ek sınavların uygulanmasına ilişkin hükümler 

a) Ek sınav hakkını kullanmak isteyen öğrencilerin, başarısız oldukları dersleri gösteren 

bir dilekçe (danışman onaylı) ile ilgili birimin öğrenci işlerine müracaat etmeleri gerekir. 

b) Sınırsız sınav hakkından yararlanan öğrencilerden ders kredisi başına ücret alınır. 

(Dönemlik Katkı Payı/30=Tutar. Ders Başına AKTSxTutar= Ödeyeceği Ücret)  

c) Toplam 3 yıl (6 yarıyıl) sınava girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş 

sayılır. Kayıtları ilgili yönetim kurulu kararı ile silinir. 

  ç) Öğrencinin hiç almadığı/alamadığı veya uygulaması olan ders/dersler için talep etmesi 

hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere bu derse/derslere ilgili dönemin katkı payını 

ödemek kaydıyla devam hakkı verilir. Devam hakkı, öğrencinin talebinden sonraki ilk güz 

yarıyılında veya bahar yarıyılında dersin/derslerin açıldığı dönemde kullanılır. Devam 

hakkını kullanan öğrenci bu esasların 3’üncü maddesinde belirlenen sınavlara girme 

hakkını kazanır. 

 Ancak bu öğrenciler, derse devam hakkı dışındaki (kayıt dondurma, özel öğrencilik, 

yatay geçiş, yaz okulu, tek ders ve bütünleme vs.) diğer öğrencilik haklarından 

yararlanamazlar. 

d) Ek sınav yapılacak dersler, birim yönetim kurulu kararıyla belirlenir. 

 e) Ek sınavlar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. 

f) Girmiş olduğu ek sınavlardan başarılı olan ve mezuniyet koşullarını sağlayan 

öğrenciler, programdan/bölümden mezun edilir. 

 g) Ek sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. 

 ğ) Çift Diploma Programı öğrencilerinin ek sınavları; programlarının protokolleri ve Azami 

Süre Sonu Ek Sınavlarla İlgili Uygulama Esasları kapsamında, ilgili birim yönetim kurulu 

tarafından karara bağlanır. 
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h) Senatonun 09/08/2018 tarihli ve 6/3 sayılı kararı ile kabul edilen, azami süre sonunda 

yapılacak olan ek sınavlar sonunda alınan başarı notu aşağıdaki harf notu aralıkları 

kullanılarak harf notuna çevrilir. 

 

Mutlak Sistemde 

Not Aralığı 

Kredili Sistemde 

Karşılık Gelen Harf 

Notu 

Kredili Sistemde 

Katsayısı 

84-100 AA 4,00 

77-83 AB 3,70 

71-76 BA 3,30 

66-70 BB 3,00 

61-65 BC 2,70 

56-60 CB 2,30 

50-55 CC 2,00 

46-49 CD 1,70 

40-45 DC 1,30 

33-39 DD 1,00 

0-32 FF 0,00 

 

 

 

 ESASLARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 

Senato Karar Tarihi Senato Karar Sayısı 

29/09/2015 7/15 

DEĞİŞİKLİK YAPILAN 

 Senato Karar Tarihi Senato Karar Sayısı 
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