T.C.
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
Azami Öğrenim Süresi Sonunda Mezun Olamayan Öğrencilerle
İlgili Uygulama Esasları

Amaç
Madde 1- (1) Abdullah Gül Üniversitesinde azami öğrenim süresini dolduran lisans
öğrencilerinin mezun olabilmeleri için verilecek ek sınav hakkına ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Abdullah Gül Üniversitesinde azami öğrenim süresini dolduran lisans
öğrencilerinin mezun olabilmeleri için verilecek ek sınav hakkının uygulanmasına ilişkin
esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Uygulama Esasları 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun’un 44’üncü
Maddesinin (c) fıkrası esas alınarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini
Lisans programı: En az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,
ÖİDB: Abdullah Gül Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
Rektör: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörünü,
Senato: Abdullah Gül Üniversitesi Senatosunu,
Üniversite (AGÜ): Abdullah Gül Üniversitesini,
Yönetim Kurulu: Üniversitenin ilgili fakülte yönetim kurulunu,

ifade eder.
Azami Öğrenim Süresi
Madde 5- (1) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun’un 44’üncü Maddesinin (c) fıkrası, 6569
Sayılı Kanun’un 28. Maddesi ile değiştirilmesine göre; öğrencilerin azami öğrenim süresi
hesaplanmasında başlangıç tarihi olarak 2014-2015 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı esas alınır.
(2) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kaydolduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına
bakılmaksızın; Hazırlık eğitim süresi azami iki yıl içinde; öğrenim süresi dört yıl olan lisans
programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadır.
(3) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
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Yönetmelik’in Ek Madde-1 Maddesinin 2’inci fıkrasında geçen merkezi yerleştirme puanıyla
yatay veya dikey geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri “Bu Madde kapsamında eğitim
gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri,
programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır”
hükmüne göre
hesaplanır.
(4) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma
programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereğince ikinci anadal diploma programına
kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44’üncü Maddesinin (c)
fıkrasında belirtilen azami süredir.
(5) Karşılıklı anlaşma, Erasmus, Farabi ve benzeri değişim programlarıyla başka bir kuruma
gönderilen öğrencilerin geçirdikleri süreler, azami öğrenim süresinden sayılır.
Ek Sınavlar
Madde 6- (1) Azami öğrenim süresi sonunda üniversiteden mezun olabilmek için 180 ve üzeri
AKTS’yi tamamlamış öğrencilere, başarısız oldukları bütün dersler için (iş yeri uygulaması
dersi, staj dersi, tasarım dersi, laboratuvar, proje, atölye dersi vb. sınavla değerlendirilemeyecek
dersler hariç) iki ek sınav hakkı verilir. Bu hak, azami süreyi doldurmasını takiben Üniversite
tarafından belirlenen tarihlerde açılacak ilk iki ek sınav döneminde kullanılır. Bu durumdaki
öğrenciler öğrencilik haklarından faydalanamazlar.
(2) Azami öğrenim süresi sonunda tanınan ek sınav haklarını kullandıktan sonra beşten fazla
dersten başarısız olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Azami öğrenim süresi sonunda mezun olabilmek için; iş yeri uygulaması dersi, staj dersi,
tasarım dersi, laboratuvar, proje, atölye dersi gibi sınavla değerlendirilemeyecek dersleri ile hiç
almadığı ders sayısı beşten fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl
sınava girme hakkı tanınır. Sınavlar sonunda mezun olamayan öğrencilerin başarısız ders sayısı
1 (bir)’den fazla olanların Üniversite ile ilişikleri kesilir.
(5) Ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl sınava girme
hakkı tanınır. Sınavlar sonunda mezun olamayan öğrencilerin başarısız ders sayısı birden fazla
olanların Üniversite ile ilişikleri kesilir.
(6) Ek sınavlar sonunda veya ek sınavlara girmeden başarısız ders sayısını bir derse indirenler
öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız olarak başarısız olduğu dersin sınavlarına
girebilirler.
(7) Sınırsız sınav hakkına sahip öğrenciler, açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak
toplam üç eğitim-öğretim yılı girmedikleri takdirde bu sınav hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Bu
öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(8) Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere verilen ek süreler sonunda hala hiç almadıkları
ya da iş yeri uygulaması dersi, staj dersi, tasarım dersi, laboratuvar, proje, atölye dersi vb. sınavla
değerlendirilemeyecek dersi/dersleri kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(9) Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerden kayıtlı olduğu programda 180 ve üzeri
AKTS’yi tamamlamamış öğrencilere ek sınav hakkı ve/veya ek süreler verilmez ve Üniversite
ile ilişikleri kesilir.
(10) Öğrenciler, kendilerine tanınan ek süreler dâhilinde; iş yeri uygulaması dersi, staj dersi,
tasarım dersi, laboratuvar, proje, atölye dersi vb. sınavla değerlendirilemeyecek dersleri ile hiç
almadığı dersleri, talep etmeleri halinde, bir defaya mahsus olarak alabilirler.
(11) Azami süreleri bahar dönemi sonunda dolan öğrenciler, ilgili eğitim-öğretim yılının yaz
öğretiminden yararlanabilirler.
(12) Ek sınavlar sürecinde kayıt dondurma işlemi yapılmaz ve bu sınavlar için mazeret sınavı
düzenlenmez.
(13) Birinci ek sınavda, sınavına girdiği dersi başaran öğrenciler not yükseltmek amacıyla aynı
dersi ikinci ek sınavda alamazlar.
(14) Azami süre sonunda öğrenci, müfredatındaki bütün dersleri almış ve başarmış, AKTS
şartını sağlamış olması kaydıyla en az 2,00 ortalamayı sağlamayan öğrenciler, ek sınav
hakkından yararlanamaz. Bu öğrencilere C, C-D+ ve D notu alınan derslerden sınırsız sınava
girme hakkı verilir. İş yeri uygulaması dersi, staj dersi, tasarım dersi, laboratuvar, proje, atölye
dersi gibi sınavla değerlendirilemeyecek dersler bu kapsam dışındadır.
Sınavlara Başvuru, Ödemeler ve Sınavların Yapılması
Madde 7- (1) Ek sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, sınavların başlayacağı tarihten 10
iş günü öncesine kadar sınava girmek istediği dersler için ilgili akademik birime dilekçe ile
başvuru yapmak zorundadır.
(2) Öğrencilerin dilekçelerinde yer alan ders/dersler akademik birim tarafından değerlendirilir
ve hangi dersler için ek sınav hakkı verileceği ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir, ilan
edilir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir.
(3) Azami öğrenim süreleri sonunda iş yeri uygulaması dersi, staj dersi, tasarım dersi,
laboratuvar, proje, atölye dersi için ek süre verilen öğrenciler ilgili döneme kayıt yaptırıp, katkı
payı/öğrenim ücretini öderler.
(4) Ek sınav ve sınırsız sınav hakkı kullanan öğrenciler ise sınava girdiği dersin AKTS kredisinin
bir yıllık 60 AKTS’ye oranlanması sonucu bulunacak katsayının yıllık öğrenci katkı
payı/öğrenim ücreti ile çarpılması sonucu bulunacak ücreti başarılı oluncaya kadar girdiği her
sınav için öderler.
(5) Ek sınav, ek süre ve sınırsız sınav hakkından yaralanmak isteyen öğrenci, 7’inci maddenin
(3)üncü ve (4)üncü fıkralarına göre belirlenen ücreti ödedikten sonra, sınavına gireceği
ders/dersler öğrenci bilgi sistemine Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca işlenir.
(6) Öğrenci, bu sınavlardan herhangi birinden en az D/S ve üzeri not aldığında dersten başarılı
sayılır. İlgili yönetim kurulu kararı ile gönderilen not durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir.
(7) Öğrencilerin ilişik kesme işlemleri ilgili yönetim kurulu kararına istinaden Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığınca yapılır.
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Hüküm Bulunmayan Hususlar
Madde 8- (1) Bu uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
Madde 9- (1) Bu uygulama esasları, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 - (1) Bu uygulama esasları hükümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yürürlüğe Girdiği Tarih

01.09.2021 tarih ve 25.12 sayılı Senato Kararı
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