
 

  

Azami Sürelerin Uygulanmasına ve Ek Sınavlara İlişkin Önemli Hususlar 

26.11.2014 tarih 29187 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 

Sayılı Kanunu’nun 28’inci maddesi gereğince değişiklik yapılan 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 44’üncü maddesi (c) Fıkrası “Öğrencilerin, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık 

sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her 

dönem için ders kaydı yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, ön lisans programlarını 4 yıl, 4 

yıllık lisans programlarını 7 yıl, 5 yıllık lisans programlarını 8 yıl, 6 yıllık lisans programlarını 

9 yıl içine tamamlamaları gerekmektedir.” şeklinde değiştirilmiştir. 

 Azami sürelerin başlangıç tarihi ise; 15.07.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme 

Kurulu toplantısında öğrencilerin azami sürelerinin başlangıç tarihinin 2014-2015 

eğitim ve öğretim dönemi güz yarıyılı olarak uygulanması uygun görülmüştür.

 

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04.10.2021 tarihli ve E-75850160- 

104.01.01.01.-73154 sayılı yazısı ile, 27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel 

Kurul toplantısında azami süresi sonunda kaydı silinen öğrencilerden başvurmaları 

halinde 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler dahil ilişiği 

kesilecek ön lisans ve lisans öğrencilerinin, uygulamalı derslerin nitelikleri 

gözetilerek, 2547 sayılı Kanunu’nun 44’üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki ek 

sınav haklarından yararlanabilmelerine karar verilmiştir.

 

 
 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında bir defaya mahsus uygulanacaktır. 

 

 

 Bu amaçla; 

 

1. Azami süreler sonunda kaydı silinen veya silinecek olan son sınıf öğrencilerinin 

hiç almadıkları veya devam koşulunu sağlamadıkları dersler için de ek sınav 

hakkından yararlanabilecekleri anlaşıldığından ek sınav hakkından faydalanmak 

için 2017-2018 öğretim yılı sonundan itibaren kaydı silinen ve başvuran 

öğrencilerin durumlarının tekrar değerlendirilmesine, 

2. 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında azami öğrenim 

süresini dolduran ve ilişikleri kesilen öğrencilerin sadece devam şartını sağlayıp 

başarısız oldukları derslerin ek sınavlarından yararlandıkları dikkate alınarak hiç 

almadıkları dersler ile birlikte devamsızlıktan başarısız oldukları dersler 

için 2 ek sınav hakkı verilmesine, 

3. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı sonunda azami öğrenim süresini dolduran 

öğrenciler devam şartını sağlayıp başarısız oldukları dersler ile devamsızlıktan 

başarısız oldukları derslerin ek sınav hakkından yararlandıkları dikkate alınarak 

sadece hiç almadıkları dersler için 2 ek sınav hakkı verilmesine, 

4. 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında azami öğrenim 

süresini dolduran ve ilişikleri kesilen öğrencilerin sadece devam şartını sağlayıp 

başarısız oldukları derslerin ek sınavlarından yararlandıkları dikkate alınarak hiç 



 

  

almadıkları doğrudan sınav yapılmayıp yarıyıl içi çalışmalarına göre başarı 

notu verilen uygulamalı, uygulaması olan dersler ile birlikte devamsızlıktan 

başarısız oldukları uygulamalı, uygulaması olan derslerine bir defaya mahsus 

olmak üzere talepleri halinde devam edebilecekleri ek süre verilmesine, staj 

uygulaması da "bir ders" kabul edilmek suretiyle staj uygulamasına 

katılmasına, 

5. Başvuruların ilgili akademik birimler tarafından alınmasına, 

6. Yapılan ek sınav sonunda başarısız ders sayısını, 2547 sayılı Kanunu’nun 44’üncü 

maddesinin (c) bendinde belirtilen sayıya düşürenlerin Öğrenci bilgi sisteminde (OBS) 

eski kayıtlanma şekli korunarak durumlarının aktif yapılarak notlarının işlenmesine ve 

ek dönem sürelerinin öğrenci kartına işlenmesine, 

7. Belirtilen tarihler arasında dilekçe ile başvurmayan öğrenciler sınav hakkından 

vazgeçmiş sayılmasına, 

8. Ek sınav hakkından yararlanmak için başvuru yapan ancak belirlenen tarihte sınavlara 

girmeyen öğrencilerin sınav hakkından vazgeçmiş sayılmasına, 

9. Ek sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmemesine, 

10. Ek sınav başvuru ve sınav takvimi aşağıdaki şekliyle uygulanmasına, 
 

Ek Sınav Başvuru ve Sınav Takvimi 

 
31 Ocak 2022 

Son Başvuru Tarihi 

01-04 Şubat 2022 Başvuruların Değerlendirilmesi 

07-11 Şubat 2022 Ek Sınav-1 

14-18 Şubat 2022 Ek Sınav-2 

 


