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                                                      T.C. 

                                      YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 

 
2547 Sayılı YÖK Kanunun 44/C Maddesine Göre Azami Öğretim 

Süresini 2021-2022 Güz Dönemi Sonunda Dolduran Başarısız 

Öğrencilere Verilecek İkinci Ek Sınav Hakkında Duyuru 

 
 
Yükseköğretim Kanununun, öğretim süresi ile ilgili (2547 SK.44.Madde) olarak, 26.11.2014 

tarihinde yürürlüğe giren 6569 SK.28 Maddesine göre azami öğretim süresini dolduran 

öğrencilere ek sınav hakkı verilecektir. Azami öğrenim süresini 2021-2022 Güz dönemi 

sonunda dolduran ancak ek sınav hakkından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz; 

14 ŞUBAT 2022 Mesai Saati  17.00’a kadar aşağıdaki formu doldurularak başvuru yapabilirler. 

Ek Sınav Başvuru Formu için tıklayınız…  

İngilizce Hazırlık Sınıfı, Ön Lisans ve Lisans Eğitiminde Azami Süreleri Dolan Öğrenciler ile İlgili 

Uygulama Esasları için tıklayınız…  
 

 

 

   

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİ DOLAN BAŞARISIZ ÖN LİSANS / LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN 
2021-2022 GÜZ DÖNEMİ ÖNLİSANS / LİSANS İKİNCİ EK SINAV TAKVİMİ 

                   BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ 10 ŞUBAT 2022 

                     BAŞVURU SON GÜN TARİHİ 14 ŞUBAT 2022 

2.   EK SINAV TARİHİ 
 

18 Şubat 2022 tarihine kadar sınav tarihleri  
ilgili bölümlerin web sayfalarında ilan 

edilecektir. 
  

 

Ön lisans / Lisans öğrencilerinden azami öğretim süreleri 2021-2022 Güz dönemi sonunda sona 

eren son sınıf öğrencilerine, 

1) Başarısız / devamsız başarısız notu ile hiç alınmamış dersler için (uygulamalı dersler hariç) iki ek 

sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için 

üç yarıyıl, 

2) Ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına 

göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı), 

3) Bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları 

dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. 

4) 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 

sınav hakkı tanınır. 

https://oimdestek.yasar.edu.tr/main/ek-sinav-basvuru-formu/
https://oim.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2022/01/azami-suresi-dolan-ogrenciler-ile-ilgili-uygulama-esaslari.pdf
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* Uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce hiç alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı 

aranmaz. 

** Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, 

sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. 

*** Ek Sınav veya Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci 

katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. (2021-2022 Lisans 1.050 TL, Ön Lisans 525 

TL, ADMYO 600 TL) Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından 

yararlanamazlar. 

5) Azami süre sonunda verilen iki (2) ek sınav hakkını kullanarak, mezuniyeti için altı (6) ve üstü 

dersi kalan öğrencinin ilişiği kesilir.  

6) Covid-19 pandemisi nedeniyle, 2017-2018 Akademik Yılı itibariyle azami süre sonunda ilişiği 

kesilen İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencileri bir defaya mahsus olmak üzere, 31 Ocak 2022 tarihine 

kadar başvurmaları halinde; İngilizce Hazırlık Sınıfı için üç (3) (FLAT) sınavı hakkından yararlanır. 

7) 2019-2020 Akademik Yılından önc e azami süreler nedeniyle ek sınav hakkını kullanan veya 

kullanmayan ön lisans öğrencilerinden, 5 ve üstünde başarısız, devamsız başarısız veya hiç 

almadıkları derslerden dolayı ilişiği kesilen öğrenciler, Covid-19 pandemisi nedeniyle bir defaya 

mahsus olmak üzere, 31.01.2022 tarihine kadar başvuruda bulunması koşuluyla, daha önce hiç 

almadıkları ve/veya devamsızlıktan kaldığı dersler için ek sınav hakkından yararlanır 

8) 2020-2021 Akade mik Yılında azami süreler nedeniyle ek sınav hakkını kullanan veya kullanmayan 

ön lisans öğrencilerden, 5 ve üstünde başarısız, devamsız başarısız veya hiç almadıkları derslerden 

dolayı ilişiği kesilen öğrenciler, 31.01.2022 tarihine kadar başvuruda bulunması koşuluyla bir defaya 

mahsus olmak üzere, daha önce hiç almadıkları dersler için ek sınav hakkından yararlanır. 


