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Eğitim-öğretim süreleri ve öğrencilik statüsü 
Öğrenim Süreleri 

  Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin 

derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına 

bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim 

süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans 

programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz 

yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. 

 Bu süreler sonunda eğitimini tamamlayamayanlar Öğrenciler için aşağıdaki 

hükümler uygulanır: 

a) Azami öğrenim süresi sonunda programına hiç almadığı ve/veya alıp da devam 

koşulunu yerine getirmediği içın final  sınav hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha 

fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

b) Azami öğrenim süresi sonunda, (a) bendi dışında kalan son sınıf öğrencilerine, 

devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına 

bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda, mezun olması için başarması 

gereken ders sayısını, programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler 

de dâhil olmak üzere, beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

c) Azami öğrenim süresi sonunda veya (b) bendi uyarınca girdiği ek sınavlar sonunda 

bir dersten başarısız olan  öğrencilere  sınırsız sınav hakkı verilir. 

ç) Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını, 

programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere 

beşe indiren son sınıf öğrencilerine üç yarıyıl ek süre verilir. 

d) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav hakkını kullanmadan, mezun olması için 

başarması gereken toplam ders sayısı programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine 

getirmediği dersler de dâhil olmak üzere en fazla beş olan son sınıf öğrencilerine, dört yarıyıl 

ek süre verilir. 

e) (ç) ve (d) bentleri uyarınca verilen ek süre sonunda bir dersten fazla dersi kalan 

öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

f) İzledikleri programdan mezun olabilmek için ilgili programın tüm derslerinden 

geçerli not aldıkları halde genel akademik ortalamasının 2,00’ın altında olması nedeniyle 

mezun olamayıp ilişikleri kesilme durumuna gelen son sınıf öğrencilerine, genel akademik 

ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerinden sınırsız sınav hakkı verilir. Bunlardan 

uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı 

aranmaz.  

 Öğrenci hangi derslerin sınavına gireceğini belirten bir dilekçeyi, sınav hakkını kullanacağı 

yarıyılın genel sınav döneminden en geç iki hafta önce öğrenci işleri daire başkanlığına teslim 

eder. 

(3)Sınırsız sınav hakkı ancak dersin devam koşulunun yerine getirilmesiyle 

kullanılabilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenci, sınava girdiği ders 

başına öğrenci katkı payını / öğrenim ücretini ödemeye devam eder Ancak bu öğrenci sınav 

hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamaz. Açılan sınavlara üst üste ya da aralıklı 

olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır 

ve Üniversite ile ilişiği kesilir. 



4-Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl 

üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle 

öğrencilerin ilişikleri kesilebilir 

5-Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, öğretim kurumları ile 

ilişiği kesilen hazırlık sınıfından başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç 

sınav hakkı verilir. Sınavların sonunda başarılı olanların 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.” 

6-Ek Sınavlar Sadece Bahar Yarıyılı Sonunda Açılır Azami Öğrenim Süresi  Akademik 

İzin Veya İntibak Gibi Nedenlerle Güz Yarıyılı Sonunda Dolan Öğrenciler Sınav Haklarını  

İlgili Yılın Bahar Yarıyılı Sonunda Kullanabilir. 

7-Çift ana dal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, lisansüstü eğitim 

usul ve esasları ile öğrenim süreleri bu kanun maddesi dışında Üniversitemiz senatosunca 

çıkarılan  yönetmelikle belirlenir. 

Ek Sınavlarda  Uygulanacak Harf Not Aralıkları  

0-34  FF                          00- 34 YZ   Ön lisans programları için kredisiz  

35-39 DD                      35-100   YT  derslerde 

40-49 DC                      00-49-YZ   Lisans programları için kredisiz  

50-59 CC                      50-100 YT                      derslerde 

60-69 CB 

70-79 BB 

80-89 BA 

90-100 AA 

 


