
 
 

LİSANS VE ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUN 44. 
MADDESİ GEREĞİNCE AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİ SONUNDA SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE 

VERİLECEK SINAV HAKLARI VE EK SÜRELERE DAİR UYGULAMA ESASLARI 

 

Azami Öğrenim Sürelerinin Hesaplanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 

1. Öğrencilerin, Işık Üniversitesi İzinli Ayrılma ve İlişik Kesme Yönergesi uyarınca sürelerine sayılmadan 
izinli ayrıldıkları ve hazırlık sınıfında öğrenim gördükleri süreler hariç olmak suretiyle, her dönem için 
kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın, kayıt oldukları programa ilişkin 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 yıldır  

2. 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.  

3. 26.11.2014 tarihinden sonra af kanunları ile kayıt yaptıran öğrencilerin azami sürelerinin başlangıç tarihi 
olarak derslere başladıkları tarih esas alınır. 

4. 26.11.2014 tarihinden sonra, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar 
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 
Yönetmelik ile, Işık Üniversitesi Yatay Geçiş, Çift Anadal, Yan dal ve Kredi Transferi Yönetmeliği ve 
Işık Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi uyarınca, yatay geçiş suretiyle kayıt yaptıran, 
Dikey Geçiş sınavı ile Üniversitenin Lisans programlarına kayıt yaptıran ya da önceki öğrenimin 
tanınması kapsamında bazı derslerinin intibakı yapılan öğrencilerin azami süreleri, ilgili programın azami 
süresinden intibak ettirildikleri yarıyıl çıkarılarak hesaplanır.  

5. Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır. 
6. 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. 

Sınav hakları ve uygulama esasları 

AZAMİ SÜRE SONUNDA İLİŞİĞİN KESİLMESİ 

7. Azami öğretim süresi sonunda mezun olamayan, üniversitemizin lisans programlarına kayıtlı son sınıf 
öğrencilerinden, hiç almadığı derslerinin ve alıp başarısız olduğu uygulamalı, uygulaması olan, projeli 
(bitirme ödevleri, laboratuvar dersleri vb.), atölye ve staj gibi uygulama içeren derslerinin sayısı toplamı 
5’ten fazla olanların ilişiği kesilir.  

İLİŞİĞİ KESİLEN ÖĞRENCİLER İÇİN EK SINAVLAR 

8. İlişiği kesilen son sınıf öğrencilerine, öğretim planlarında yer alan, daha önce alıp başarısız oldukları 
bütün dersler için azami sürenin sona ermesini takip eden ilk iki yarıyılda girilmesi koşuluyla, toplam 
iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar her dönemin sonunda duyurulacak tarihlerde birer defa açılır.  

9. Bu öğrencilere: 
a. Öğretim planlarında yer alan, azami öğretim süreleri içerisinde daha önce hiç almadıkları 

dersler için ders kayıt ücretini ödemeleri durumunda bir defaya mahsus ek sınav hakkı verilir. 
Başarısız olmaları durumunda, sınav ücreti ödemeleri kaydıyla, bu öğrenciler ikinci ve son ek 
sınav haklarını da kullanabilirler. 

b. 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, 
başarısız olunan, ya da hiç almayan her ders için, ders kayıt ücretini kullanacakları ek hak 



başına ödemeleri koşuluyla, dersin tüm uygulama gereklerini yerine getirmeleri durumunda iki 
defaya kadar ek sınav hakkı verilir. 

c. Öğretim planlarında yer alan, azami öğretim süreleri içerisinde alıp başarısız oldukları dersler 
için, sınav ücreti ödemeleri kaydıyla iki defaya kadar ek sınav hakkı verilir.  

10. Ek sınav hakları sonunda, mezuniyet için tüm yükümlülüklerini tamamlayan öğrencilere, dereceleri 
tahsis edilir. Her iki ek sınav hakkı sonunda bir ya da daha fazla dersten başarısız olan öğrencilerin 
sınav hakları sonlandırılır. 

11. İlişiği kesilen öğrenciler, ek sınavlara, ilişiklerinin kesilmesini takip eden (…. Tarihi öncesi ilişiği 
kesilen öğrenciler için ilk ek sınav dönemi Şubat 2022’dir) ilk iki ek sınav döneminde girmek 
zorundadır. Bu sürelerde sınav haklarını kullanmamaları durumunda, ek sınav haklarından feragat etmiş 
sayılırlar. 

12. İlişiği kesilen öğrenciler, bu madde kapsamında değerlendirilmek için, ek sınav haklarını kullanmak 
istediğini belirtir dilekçe ile Akademik Birimine, yasal süresinin bitimini takip eden yarıyılın ekle-bırak 
dönemi sonuna kadar başvurmalıdır. Bu esasların yayınlandığı Güz 2021 yarıyılı için son başvuru tarihi 
31 Ocak 2022’dir. Başvuru yapmayan öğrenci, bu haklarından feragat etmiş sayılır ve ilişiği kesilir. 

 

İLİŞİĞİ KESİLMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN EK SINAVLAR  

13. Azami öğretim süresi sonunda mezun olamayan, üniversitemizin lisans programlarına kayıtlı son sınıf 
öğrencilerine, öğretim planlarında yer alan, daha önce alıp başarısız oldukları bütün dersler için azami 
sürenin sona ermesini takip eden ilk iki yarıyılda girilmesi koşuluyla, toplam iki ek sınav hakkı verilir. 
Bu sınavlar her dönemin sonunda duyurulacak tarihlerde birer defa açılır.  

14. Bu öğrencilere;  
a. öğretim planlarında yer alan azami öğretim süreleri içerisinde daha önce hiç almadıkları 

dersler için ders kayıt ücretini ödemeleri durumunda bir defaya mahsus sınav hakkı verilir. 
Başarısız olmaları durumunda, sınav ücreti ödemeleri kaydıyla, bu öğrenciler ikinci ve son ek 
sınav haklarını da kullanabilirler. 

b. 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, 
başarısız olunan, ya da hiç almayan her ders için, ders kayıt ücretini kullanacakları ek hak 
başına ödemeleri koşuluyla, dersin tüm uygulama gereklerini yerine getirmeleri durumunda iki 
defaya kadar ek sınav hakkı verilir. İki ek hak sonunda başarısız olan öğrencilerin ilişiği 
kesilir, ve bu esaslar uyarınca ilave ek sınavlardan yararlanamazlar. 

15. Öğrenciler, bu madde kapsamında değerlendirilmek için, ek sınav haklarını kullanmak istediğini belirtir 
dilekçe ile Akademik Birimine, yasal süresinin bitimini takip eden yarıyılın ekle-bırak dönemi sonuna 
kadar başvurmalıdır. Başvuru yapmayan öğrenci, bu haklarından feragat etmiş sayılır ve ilişiği kesilir. 

16. Birinci ve ikinci ek sınavlarda alınan not tek başına değerlendirilir ve harf notuna çevrilir. Uygulama 
içeren dersler hariç, yarıyıl içinde alınan notlar hesaba katılmaz. 

17. 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.       

18. Daha önce alıp başarısız oldukları derslerden iki ek sınav hakkından faydalanacak öğrenciler sınav başına 
Mütevelli Heyeti’nin belirleyeceği sınav ücretini ödemekle yükümlüdürler. 

19. Daha önce almadıkları, ya da uygulamalı, uygulaması olan, projeli, uygulama içeren derslerden iki ek 
sınav hakkından faydalanacak öğrenciler, ders başına dersin AKTS değeri üzerinden hesaplanacak ders 
ücretini ödemekle yükümlüdürler.                                                                                                                                             

20. İki ek sınav sonunda, hiç almadığı veya devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere, 
başarısız ders sayısını beş derse indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir, ve bu esaslar 
uyarınca ilave ek sınavlardan yararlanamazlar. 

 

 



EK SÜRELERDE TANINAN SINAV HAKLARI  

21. Ek sınavlara girmeyip, kayıtlı olduğu programdan kalan, başarısız olduğu ve daha önce hiç almadığı 
derslerin toplam sayısı en fazla beş olan öğrencilere, dört yarıyıl süreyle, başarısız oldukları derslerden 
uygulamalı, uygulaması olanlar ile daha önce hiç alınmayanlar haricindekilerin, her yarıyılda bir defa 
açılacak olan sınavlarına girme hakkı tanınır. Bu öğrencilerin, uygulamalı, uygulaması olan veya daha 
önce alınmamış derslerin her birine ise bir defaya mahsus olarak ders ücretini ödemek suretiyle, tanınan 
dört yarıyıl ek süre içerisinde kayıt yaptırarak dersi izleme, dersin uygulama bileşenlerini yerine getirmesi 
kaydıyla sınavına girme hakkı tanınır. Bu şekilde izlenen derslerden başarısız olunması halinde 
öğrencinin ilişiği, bu esasların diğer maddelerinden yararlanmamak üzere kesilir. Öğrenci bu madde 
kapsamında değerlendirilmek için, ek sınav hakları yerine dört yarıyıl ek süre kullanacağını dilekçe ile 
Akademik Birimine, yasal süresinin bitimini takip eden dönemin ekle-bırak dönemi sonuna kadar 
bildirmelidir.  

22. Ek sınavlara girdikten sonra;  
a. kayıtlı olduğu programdan kalan, başarısız olduğu ve daha önce hiç almadığı derslerin toplam sayısı en 
az iki, en fazla beş olan öğrencilere, üç yarıyıl süreyle, başarısız oldukları, uygulamalı veya uygulaması 
olan dersler haricindeki derslerin, her dönem bir defa açılacak olan sınavlarına girme hakkı tanınır.   
b.  bu öğrencilere, başarısız oldukları derslerden uygulamalı, uygulaması olanlar ile daha önce hiç 
almadıkları dersler için ise, bir defaya mahsus olarak ders ücretini ödemek suretiyle, tanınan üç yarıyıl ek 
süre içerisinde kayıt yaptırarak dersi izleme, varsa dersin uygulama bileşenlerini yerine getirmek kaydıyla 
sınavına girme hakkı tanınır. Bu şekilde izlenen derslerden başarısız olunması halinde öğrencinin ilişiği bu 
esasların diğer maddelerinden yararlanmamak üzere kesilir.  

23. Ek süre içerisinde sınavlardan faydalanacak öğrenciler, sınav başına Mütevelli Heyeti’nin belirleyeceği 
sınav ücretini ödemekle yükümlüdürler. 

24. Verilen ek süreler ardışık yarıyıllarda, aralıksız olarak kullanılır, bu süreler sonunda birden fazla 
başarısız dersi olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği bu esasların diğer maddelerinden yararlanmamak 
üzere kesilir.  

SINIRSIZ SINAV HAKLARI 

25. Azami öğrenim süresi sonunda ya da ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını bire indiren öğrencilere 
öğrencilik haklarından faydalanmaksızın sınırsız sınav hakkı verilir. 

26. Ek süreler sonunda başarısız ders sayısını bire indiren öğrencilere öğrencilik haklarından 
faydalanmaksızın sınırsız sınav hakkı verilir. 

27. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde mezuniyet 
için gerekli genel not ortalamasını sağlayamamaları sebebiyle, ilişikleri kesilme durumuna gelen son sınıf 
öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere  öğrencilik haklarından faydalanmaksızın, diledikleri 
derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.  

28. Sınırsız sınav hakkını kullanan öğrencilerin ilgili dersin AKTS üzerinden hesaplanan ders ücretini 
ödeyerek sınava kayıtlı olmaları gerekir. 

29. 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. 

STAJ 

30. Staj dersleri, uygulamalı veya uygulaması olan dersler kapsamında değerlendirilir.  
31. Azami öğrenim süreleri sonunda tüm derslerden başarılı olan ve yalnızca zorunlu stajını /stajlarını 

yapmayan öğrenciler azami öğretim süresinin bitimini takip eden 1 yıl içinde stajını tamamlamak 
zorundadır. Staj yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

32. Azami öğrenim süreleri sonunda staj dışındaki başarısız dersleri için ek sınav ya da ek süre süre hakkını 
kullanan öğrenci bu süre içinde zorunlu stajını tamamlamalıdır. Ek süreler sonunda staj için ilave bir 
süre verilmez. Bu süreler sonunda Stajlarını başarı ile tamamlayanlar mezuniyet hakkı elde eder. Staj 
yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği, bu esasların diğer maddelerinden 
yararlanmamak üzere kesilir. 

 



DİĞER HÜKÜMLER 

 
33. Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan, ek sınavlar veya sınırsız sınav haklarından 

yararlanmak isteyen öğrencilerin kayıtlı oldukları programların öğretim planlarında bir değişiklik 
olması, dersin adı veya içeriğinin değişmesi veya dersin ilgili dönemde açılmaması durumunda 
öğrenciler, fakülte yönetim kurulu kararı ile uygun görülen derslerden sınav hakkını kullanabilirler. 

 
 

34. Ek sınavlar için mazeret sınavı düzenlenmez. Ancak ek süre içerisinde yapılan sınavlar ve sınırsız sınav 
hakkı kapsamında yapılan sınavlarda Işık Üniversitesi Mazeret Yönergesi kapsamında mazeret sınavları 
yapılabilir. 

 
35. Ek süre verilen ve açılacak derslere kayıt yaptıracak öğrenciler, mali yükümlülüklerini yerine getirerek 

Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Ders Kayıt Yönergesi 
hükümlerine göre kayıt yaptıracak ve akademik takvimde ilan edilen tarihlerde dersin sınavlarına 
gireceklerdir. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanır.  


