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07.07.2021 TARİH VE 2021/18/1 SAYILI SENATO KARARI EKİ.

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS  
ÖĞRENCİLERİNE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUN 44. MADDESİ 
GEREĞİNCE AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİ SONUNDA VERİLECEK SINAV 

HAKLARI VE EK SÜRELERE DAİR UYGULAMA ESASLARI

Öğrencilerin, kayıt dondurduğu ve bir yıl süreli hazırlık sınıfı süreleri hariç olmak üzere 
her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın derslerin verildiği dönemden 
başlamak üzere öğrenim süresi iki yıl olan diploma programlarının azami öğrenim süresi dört 
yıl, öğrenim süresi dört yıl olan diploma programlarının azami öğrenim süresi yedi yıl, öğrenim 
süresi altı yıl olan diploma programlarının azami öğrenim süresi (ek süreler hariç) dokuz yıldır.  

Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki 
derslere devam şartı aranmaz. Uygulamalı, uygulaması olan, projeli (bitirme ödevleri, 
laboratuvar dersleri vb.), atölye ve staj gibi uygulama içeren, yapıları itibariyle tek bir sınavla 
değil, dönem içindeki süreçlerin ve dönem sonundaki ilgili öğrenim çıktılarının 
değerlendirilmesi ile notlandırılan derslerden ek sınav yapılmamakta olup öğrencilerin, bir 
defaya mahsus olmak üzere talepleri halinde bu derslere devam etme hakkı bulunmaktadır.

Sınav hakları ve uygulama esasları

1- Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine, devam 
koşulunu sağlayıp sağlamadıklarına bakılmaksızın başarısız oldukları tüm dersler için 
iki ek sınav hakkı verilir. 

2- Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine hiç almadıkları 
dersler için ek sınav hakkı verilmez ve üniversite ile ilişiği kesilir.  

3- Azami öğrenim süresi sonunda, ek sınav hakkı kullanacak öğrenciler, Akademik 
takvimde belirtilen Mezuniyet Sınavı Sonuçlarının Öğrenci Bilgi Sistemine Girilmesi 
için son günü takip eden iki hafta içinde,  akademik birimler tarafından ilan edilen ek 
sınav takvimi çerçevesinde sınav haklarını kullanırlar. 

4- Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler yaz okulundan yararlanamaz.

5- İki ek sınav sonunda, başarısız ders sayısını beş derse indiremeyen öğrencilerin 
Üniversite ile ilişiği kesilir.

6- Ek sınav hakkını kullanmadan,  kayıtlı olduğu programdaki başarısız ders sayısı beş 
olan öğrencilere dört yarıyıl başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı verilir.
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7- Ek sınav hakkını kullandıktan sonra, kayıtlı olduğu programdan başarısız ders sayısını 
beşe indiren öğrencilere üç yarıyıl başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı 
verilir.

8- Azami öğrenim süresi sonunda ya da ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olanlara 
öğrencilik haklarından faydalanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına 
girme hakkı verilir.

9- Ek sınavların birincisinde sınavına girdikleri dersi başaran öğrenciler, not yükseltmek 
amacıyla aynı dersin ek sınavının ikincisine giremezler. Birinci ek sınav hakkını 
kullanamayan öğrenciler ikinci ek sınav hakkını kullanabilirler.

                                                                                                                                                                                   
10- Öğrencilerden, azami öğrenim sürelerini ve iki ek sınav hakkını kullandıktan sonra, 

verilen ek sürelerin sonunda mezun olmak için birden fazla dersi kalanların Üniversite 
ile ilişikleri kesilir.

11- İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları 
hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını 
sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme 
esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını 
yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız olarak dönem sınavlarına girme hakkı 
tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler 
dışındaki derslere devam şartı aranmaz. 

12- Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci 
katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı 
dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

13- Sınırsız sınav hakkı bulunup, açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç 
eğitim‐öğretim yılı süresince girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş 
sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

14-  a) Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 15.07.2015 tarihli kararı uyarınca 26.11.2014 
tarihi itibariyle kayıtlı tüm öğrencilerinin azami öğrenim süresi başlangıç tarihi olarak 
2014-2015 güz yarıyılı esas alınır. 

   b) 26.11.2014 tarihinden sonra af kanunları ile kayıt yaptıran öğrencilerin azami 
sürelerinin başlangıç tarihi olarak derslere başladıkları tarih esas alınır.
  c) 26.11.2014 tarihinden sonra yatay geçiş suretiyle kayıt yaptıran öğrencilerin önceki 
öğrenim süreleri (2014-2015 güz yarıyılından önceki süreleri hariç) azami süreden sayılır.

d) Dikey geçiş sınavı ile Üniversitenin lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin 
mezun oldukları önlisans programlarının normal süresi olan iki yıl, geçiş yaptıkları lisans 
programlarının azamî öğrenim sürelerine dâhil edilir.
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15- Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil 
olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin 
kayıtlı olduğu programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil 
olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler, Üniversitemizde öğretim 
dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Üniversitemizde eşdeğer 
program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl 
itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt 
yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe 
olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.

16- Ek sınavlar için mazeret sınavı düzenlenmez.

17- Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim 
süresinden sayılır.

18- Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav 
yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri 
için öğretim kurumları ile ilişiği 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, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil 
ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. 
Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları 
hâlinde üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin her eğitim-öğretim yılı başında 
açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri 
başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. 
Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. 
Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

19- Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt 
yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senato kararı ve 
Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin 
ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.


