
K O C A E L İ  Ü N İ V E R S İ T E S İ - Ö . İ . D . B . S a y f a  1 | 4

26 KASIM 2014 TARİH VE 29187 SAYILI RESMİ GAZETEDE 
YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN VE 2547 SAYILI KANUNUN 44.

MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6569 SAYILI 
KANUNUN 28. MADDESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

A. AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİ

Öğrenim Türü Azami Süre
Öğrenim Süresi 2 Yıl Olan Önlisans programları 4 yıl
Öğrenim Süresi 4 Yıl Olan Lisans programları 7 yıl
Öğrenim Süresi 5 Yıl Olan Lisans programları 8 yıl
Öğrenim Süresi 6 Yıl Olan Lisans programları 9 yıl

-Yabancı dil hazırlık sınıfında (Bir yıl süreli hazırlık sınıfını başarısızlıktan dolayı tekrarlamak 
zorunda kalan öğrencilerin 2. yılları da dâhil) geçirilen süre, programın azami öğrenim süresinden 
sayılmaz.

-Kayıt dondurmalar, eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

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

-Öğrencinin her dönemi, katkı payı ödeyip ödemediği veya kayıt yaptırıp yaptırmadığına 
bakılmaksızın azami öğrenim süresinden sayılır.

-Akademik Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre Yatay Geçişlerde Süre Hesaplaması; öğrencinin 
müracaat ettiği sınıfa intibakının yapılması nedeniyle, önceki okuduğu süreler değerlendirmeye 
alınarak azami öğrenim süresi hesaplanır. Örneğin; 7 yıl azami süreli lisans programının 3.sınıfına
intibak ettirilen öğrencinin kalan azami öğrenim süresi 5 yıldır. Önceki kurumda geçirdiği 2
yıl azami süreden düşülür.

-Merkezi Yerleştirme Puanıyla (Ek Madde 1) Yatay Geçişlerde Süre Hesaplaması; Yükseköğretim 
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile 
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğindeki Ek Madde-1’in 2. 
fıkrası: (Ek: RG-18.3.2016-29657) Bu madde kapsamında eğitim gördüğü programdan farklı bir 
programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği 
sınıf çıkartılarak hesaplanır. Örneğin; 7 yıl azami süreli lisans programının 4. sınıfına intibak
ettirilen öğrencinin kalan azami öğrenim süresi 4 yıldır. Önceki kurumda geçirdiği 3 yıl azami
süreden düşülür.

-Azami öğrenim süreleri içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt 
yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak üniversitenin yetkili kurullarının 
kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile
kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilebilir.
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B. AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER 
İÇİN YAPILACAK EK SINAVLAR VE SÜRELER

-Azami öğrenim süresi sonunda, kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için 
öğrencilere, azami öğrenim süresini doldurdukları eğitim-öğretim yılının sonunda başarısız ve 
devamsız oldukları bütün dersler için yalnızca o yıl 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.

Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav haklarından faydalanmak isteyen öğrenciler, azami öğrenim 
sürelerinin dolduğu yılın akademik takviminin bitiminde önceden ilan edilen süreler içerisinde 
başvuruda bulunurlar. Sınav haklarından faydalanmak için önceden ilan edilen süreler içerisinde 
başvuruda bulunmayan öğrenci bu haklarından vazgeçmiş sayılır ve uygulama esaslarında 
öğrencinin durumuna uyan madde kapsamında işlem yapılır.

-Ek sınavlar, 1. Ek Sınav ve 2. Ek Sınav olmak üzere iki ayrı oturumda Senatonun belirlediği 
tarihlerde ilgili akademik birimler tarafından yapılır. Öğrenciler, 1. Ek Sınavda başarısız oldukları 
veya 1. Ek Sınavda girmedikleri başarısız ve devamsız derslerden 2. Ek Sınav haklarını kullanırlar. 
Sınav tarihi, yer ve saati ilgili akademik birimler tarafından akademik takvime göre belirlenir ve ilan 
edilir.

Öğrencilerin ek sınavlarda başarılı olabilmesi için en az 60 (altmış) almaları zorunludur. Ek Sınav 
başarı notunun belirlenmesinde, yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz. Harfli not sistemine 
dönüşüm işleminde mutlak not sistemi kullanılır. Sınavda alınan harfli not, o dersin ilgili 
dönemdeki başarı notu yerine geçer.

Azami öğrenim süresi sonunda;

1 Hiç almadığı ders sayısı 5 (beş) ten fazla olan öğrencilerin ilgili akademik birimlerin yönetim 
kurulu kararı ile kaydı silinir. Ancak talep eden öğrenciler, devamsız ve başarısız olduğu 
derslerden ek sınavlara girebilir. Uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler 
dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

2 Ek sınav hakkını kullanmadan, başaramadığı (başarısız olduğu, hiç almadığı veya devamsız 
olduğu) toplam ders sayısı 5 (beş) ders ve altında olan öğrencilere, bu dersler için 4 (dört) 
yarıyıl (yıllık plana tabi olan programlarda 2 yıl) sınav hakkı (ek süre) tanınır.

Öğrenciler, bu derslerden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce hiç almadığı ve/veya 
devamsız olduğu derslere talepleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere (YÖK’ün 
13/03/2019 tarihli, 19440 sayılı ve "6569 Sayılı Kanun’un Uygulama İlkeleri/Azami süreler 
sonunda ek sınav hakkı" konulu yazısı) devam edebilirler. Azami öğrenim süresi sonunda hiç 
almadığı ve/veya devamsız dersleri olan öğrenciler, verilen sınav hakkı (ek süre) içinde derslerin 
devam koşulunu yerine getirmek ve dersten başarılı olmakla yükümlüdür.
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Öğrenciler, azami süre içinde devam koşulunu sağladığı ancak başarısız olduğu derslerden 
ise 4 (dört) yarıyıl sınav hakkı elde eder.

Verilen 4 yarıyıl sınav hakkı (ek süre) sonunda mezun olamayan veya başarısız ders sayısını 1 
(bir) derse indiremeyen öğrencilerin ilgili akademik birim yönetim kurulları kararı ile kayıtları 
silinir. Sınav hakkı (ek süre) kullanma durumunda olan öğrenciler ders aldıkları ve/veya sınava 
girdikleri dönem başına öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, 
sınav hakkı (ek süre) dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

3 Ek sınav hakkını kullanarak, başaramadığı (başarısız olduğu, hiç almadığı veya devamsız 
olduğu) toplam ders sayısını 5 (beş) derse indiren öğrencilere, bu 5 ders için 3 (üç) yarıyıl sınav 
hakkı (ek süre) tanınır.

Öğrenciler, bu derslerden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce hiç almadığı ve/veya 
devamsız olduğu derslere talepleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere (YÖK’ ün 13/03/2019 
tarihli, 19440 sayılı ve "6569 Sayılı Kanun’un Uygulama İlkeleri/Azami süreler sonunda ek sınav 
hakkı" konulu yazısı) devam edebilirler. Azami öğrenim süresi sonunda hiç almadığı ve/veya 
devamsız dersleri olan öğrenciler, verilen sınav hakkı (ek süre) içinde derslerin devam koşulunu 
yerine getirmek ve dersten başarılı olmakla yükümlüdür.

Öğrenciler, azami süre içinde devam koşulunu sağladığı ancak başarısız olduğu derslerden 
ise 3 (üç) yarıyıl sınav hakkı elde eder.

Verilen 3 yarıyıl sınav hakkı (ek süre) sonunda mezun olamayan veya başarısız ders sayısını 1 
(bir) derse indiremeyen öğrencilerin ilgili akademik birim yönetim kurulları kararı ile kayıtları 
silinir. Sınav hakkı (ek süre) kullanma durumunda olan öğrenciler ders aldıkları ve/veya sınava 
girdikleri dönem başına öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, 
sınav hakkı (ek süre) dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

4 Azami öğrenim süresi veya Ek sınavlar sonunda devamsız veya başarısız ders sayısını 1 (bir) 
derse indiren öğrenciler; öğrencilik hakkından yararlanmaksızın “başarısız” oldukları 
dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı;  “devamsız” oldukları dersin sınavlarına ise ancak 
talep etmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere dersin devam koşulunun yerine 
getirilmesiyle sınırsız girme hakkı elde eder. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler 
sınava girdikleri dönem başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. 
Açılacak sınavlara (staj dahil), üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç 
girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır, bu haktan yararlanamaz ve 
ilgili akademik birimin yönetim kurulu kararıyla kayıtları silinir.

5 Kayıtlı oldukları programdan mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları 
hâlde tabii oldukları yönetmelikte başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını 
sağlayamamaları sebebiyle mezun olamayan öğrencilere not ortalamalarını yükseltmek üzere 
diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.

6 Staj uygulaması 1 (bir) ders sayılır (YÖK’ün 13/03/2019 tarihli, 19440 sayılı ve "6569 Sayılı 
Kanun’un Uygulama İlkeleri/Azami süreler sonunda ek sınav hakkı" konulu yazısı).



K O C A E L İ  Ü N İ V E R S İ T E S İ - Ö . İ . D . B . S a y f a  4 | 4

C. EK SINAV HAKLARININ UYGULANIŞI, NOT GİRİŞLERİ ve DERS SEÇİMİ

Ek sınavlar sonrası sınav hakkı (ek süre) elde eden öğrencilerin sınavları Akademik takvim yılı 
içerisinde aşağıda belirtilen sınav haftalarında yapılacaktır.

Güz Yarıyılı Sınav Hakkı

Güz yarıyılı derslerinin sınavları, Akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınav haftasında, Bahar 
yarıyılı derslerinin sınavları ise Akademik takvimde belirtilen mazeret sınav haftasında yapılır.

Bahar Yarıyılı Sınav Hakkı

Bahar yarıyılı derslerinin sınavları, Akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınav haftasında, Güz 
yarıyılı derslerinin sınavları ise Akademik takvimde belirtilen mazeret sınav haftasında yapılır.

Sınav programları ilgili akademik birimler tarafından planlanacak, duyurulacak ve yapılacaktır.

Sınav notlarının giriş işlemleri, Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) / Muafiyet ekranlarından yapılacaktır.
Yönetmelik gereği CC’ nin altındaki tüm notlar sisteme başarısız olarak girilecektir.

Sınav hakkı (ek süre) elde eden öğrenciler, daha önce hiç almadığı veya devamsız dersler için, 
Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden talepleri halinde, devam zorunluluğu olan her ders için bir
defaya mahsus olmak üzere ders seçimi yapacaklardır. Ancak dersin devamını aldığı halde başarısız 
olmuş öğrenciler (yalnızca sınav hakkını kullanan öğrenciler) kesinlikle Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) 
üzerinden ders seçimi yapmayacaklar, yukarıda açıklanan sınav tarihlerinde sınavlara gireceklerdir. 
Bu öğrencilerin takibi, bölüm başkanlıkları ve öğrenci danışmanları tarafından yapılacaktır. 

Azami Öğrenimi Sonunda İki Ek Sınav Hakkını kullanarak veya İki Ek Sınav Hakkını kullanmadan 
Ek Süre (Sınav Hakkı) Elde Eden Öğrencilerin Ders Seçimleri için izlenecek yol, aşağıdaki örnek 
tabloda gösterilmiştir:

Ders Adı Ders Durumu Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS)’nde

X Daha önce hiç almamış Bir defaya mahsus ders seçimi yapar.

Y Devamsız Bir defaya mahsus ders seçimi yapar.

Z Devamını almış, başarısız Ders seçimi yapamaz. Sınav hakkı kullanır.


