
AZAMİ SÜRE SONU EK SINAVLAR 
 

 “Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 6. ve 7. 
maddelerine istinaden eğitim-öğretimine devam eden öğrencilerden azami süresi sonunda mezun 
olamayan son sınıf öğrencilerine, azami süreleri sonunda ek sınavlara girme hakkı tanınmıştır. 
 
1- Önlisans öğrencileri için azami süre sonunda ek sınavlara girme koşulları;*  

(1) 2014 ve daha öncesi girişli olmak,  
(2) Toplam okuduğu azami süreye sayılan yarıyılı (8 yarıyıl) tamamlamış olmak,  
(3) Anadolu Üniversitesi Senatosunun 29/9/2015 tarihli ve 7/15 sayılı kararıyla kabul edilen 

“2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44. maddesiyle İlgili Uygulama Esasları”ndaki 
tanıma göre son sınıf öğrencisi olmak. 

(4) Staj zorunluluğu bulunan programlarda öğrenci stajını azami öğrenim süresi (8 yarıyıl) 
içinde veya en geç 8. yarıyıl sonunda derslerin bitiminde başlayıp yeni dönemin 
başlangıcına kadar yapması gerekmektedir. Bu süre içerisinde stajını tamamlayamayan 
öğrencinin programdan kaydı silinir.  

 
2- Azami öğrenim süresini tamamlayan son sınıf öğrencilerinin ek sınav hakkı; 

A) Azami öğrenim süresini tamamlayan son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları (DZ 
notu aldığı ve hiç almadığı dersler dahil) bütün dersler için 2 ek sınav hakkı verilir.  
(1) Bu sınavlar sonunda; 

• Başarısız ders sayısını 5 derse indirenlere bu 5 ders için 3 yarıyıl; 
• Ek sınavlara girmeden 5 derse kadar başarısız olan öğrencilere 4 yarıyıl;  
• Sadece 1 dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın 

sınırsız; başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. 
(2) Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını 5 derse indiremeyen öğrencilerin kayıtları 

silinir. 
(3) Tümüyle uygulamalı dersin/derslerin (laboratuvar, KÜL 199, uygulama, atölye, 

stüdyo dersleri ve dönem içi projeler, tez, uzmanlık alan dersi, seminer vb.) ve 
bitirme projelerinin ek sınavları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara 
bağlanır.  
 

B) Mezuniyet için bütün derslerini alıp başarılı olmuş, ancak 2,00 GNO’yu 
sağlayamayan öğrenciler için; 
(1) Not ortalamasını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.  

 
Genel Hükümler 

(1) Ek sınav hakkını kullanmak isteyen öğrencilerin, başarısız oldukları dersleri gösteren bir 
dilekçe (danışman onaylı) ile ilgili birimin öğrenci işlerine müracaat etmeleri gerekir. 

(2) Sınırsız sınav hakkından yararlanan öğrencilerden ders kredisi başına ücret alınır.  
(3) Toplam 3 yıl (6 yarıyıl) sınava girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır. 
(4) Ek sınav yapılacak dersler, birim yönetim kurulu kararıyla belirlenir. 
(5) Ek sınavlar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.  
(6) Girmiş olduğu ek sınavlardan başarılı olan ve mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler, 

programdan mezun edilir.  
 
Not: Ek sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz
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