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Ek Sınavlara Katılma 

Talep Formu/Dilekçesi

Azami süreler içerisinde mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 

ncı maddelerinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya 

öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt 

yaptırabilirler. Bu durumda olan öğrenciler ders ve sınavlara katılabilir, tez hazırlayabilir 

fakat öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamaz. 

 Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt 

yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite yetkili 

kurullarının kararı ve YÖK'ün onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin 

ödenmemesi ve kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Yatay 

geçiş ve çift anadal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim sürelerinin 

belirlenmesinde 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 

Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

 Öğretim dili yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile 

tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili yabancı dil olan 

programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler Üniversitede öğretim dili 

Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, 

Üniversitede eşdeğer program bulunmaması hâlinde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü 

maddesi gereğince talep etmeleri durumunda ÖSYM tarafından bir defaya mahsus 

olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, 

yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük 

olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak 

yerleştirilebilirler. 

 Azami öğrenim süreleri sonunda hiç almadıkları ve/veya derse devam koşulunu yerine 

getirmedikleri ders sayısı Altı veya daha fazla olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

 Azami öğrenim süreleri sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek 

için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları ve devam koşulunu yerine getirdikleri 

bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlar sonunda, mezun olması için 

başarması gereken ders sayısını, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği 

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

Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç 

yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf 

geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı), bir dersten başarısız 

olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın başarısız oldukları dersin 

sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı olan ve daha önce 

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. Sınırsız hak kullanma 

durumunda olan öğrenciler katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. 

Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından

yararlanamazlar.
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