SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
LİSANS VE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN AZAMİ SÜRELERİ İLE
İLGİLİ SENATO ESASLARI
(20.09.2018 tarih ve 508 sayı ve 18 Nolu Üniversite Senato Kararı)
2547 Sayılı Kanunun 44/c maddesinin 6569 Sayılı Kanunun 28. Maddesi ile değiştirilmesine
göre; Önlisans Öğrencilerine 4 Yıl, Lisans Öğrencilerine 7 Yıl, Diş Hekimliği Öğrencilerine 8
Yıl, Tıp Öğrencilerine 9 Yıl azami süre sınırlaması getirilmiştir. Kanun 2014-2015 EğitimÖğretim yılından itibaren uygulamaya konulduğu için 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında
bütün öğrenciler Azami Süre bakımından 1. Sınıf kabul edilmişlerdir.
Buna göre Azami Süresini tamamlayan öğrencilere aşağıdaki hükümler uygulanacaktır.
1. Azami Eğitim Süresini tamamlayan bütün öğrencilere; azami sürenin tamamladığı Eğitim-
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5.
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Öğretim yılı sonunda akademik takvimde belirtilen tarihlerde, daha önce alıp devam şartını
sağlayarak başarısız oldukları (FF, GR, YZ) derslerden öğrencilik haklarından
yararlanmaksızın iki EK SINAV hakkı verilir (EK SINAV-1 ve EK SINAV-2),
Azami Süresini tamamlayan öğrencinin; başarısız (FF, GR, YZ) ders/derslerinin yanı sıra
Devamsız (DZ) veya Almadığı ders/dersleri olsa dahi sadece alıp başarısız olduğu
ders/derslerinden EK SINAVLARA başvuru yapabilir, EK SINAVLARA katılabilir, geçer
not alabilir ve bu notlar öğrencinin transkriptine işlenir.
Azami Süresini tamamlayıp, başarısız ders sayısı 6 (altı) ve üzeri olan öğrenciler akademik
takvimde belirtilen tarihlerde başvuru yapmak kaydı ile EK SINAV haklarını kullanabilir.
Bu tarihlerde başvurmayan ya da başvurduğu halde sınavlara katılmayan öğrenciler EK
SINAV hakkını kullanmış sayılır. EK SINAVLAR sonunda başarısız ders sayısı 6 (altı) ve
üzeri olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
EK SINAVLAR, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
Azami süre sonunda yapılan EK SINAVLAR’ dan sonra devamsız (DZ) veya almadığı
dersler dahil başarısız ders sayısı 2 ile 5 ders arasında olan öğrencilere 3 yarıyıl öğrencilik
haklarından yararlandırılmaksızın eğitim hakkı verilir. EK SURE SINAVLARI sonunda 2
(İki) veya daha fazla başarısız dersi olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Azami süre sonunda EK SINAV haklarını kullanmadan devamsız (DZ) veya almadığı
dersler dahil başarısız ders sayısı 2 ile 5 ders arasında olan öğrencilere 4 yarıyıl öğrencilik
haklarından yararlandırılmaksızın eğitim hakkı verilir. EK SÜRE SINAVLARI sonunda 2
(İki) veya daha fazla başarısız dersi olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
EK SURE SINAVLARI öğrencinin azami süresini tamamladığı Eğitim-Öğretim yılını takip
eden Eğitim-Öğretim yılından başlamak üzere akademik takvimde belirtilen tarihlerde
yapılır. (Güz ve bahar yarıyıllarının final sınavları ile beraber uygulanır, yaz öğretiminde
uygulanmaz.)
Öğrencinin;
Azami Süre sonunda veya
EK SINAVLAR sonunda veya
EK SURE SINAVLARI sonunda 1 (Bir) başarısız dersi kalırsa, öğrencilik haklarından
yararlanmaksızın sınırsız süre boyunca EK SURE SINAVLARINA katılma hakkı verilir.
- Başarısız olduğu bir (1) ders için Sınırsız süre boyunca EK SÜRE SINAV hakkı kullanan
öğrenciler, bu sınavlar sonunda başarılı olup AKTS şartını sağlamış olması kaydı ile 2,00
ortalamayı sağlayamadığı takdirde diledikleri derslerden sınırsız süre boyunca EK SÜRE
SINAV haklarını kullanmaya devam eder ve ders başına katkı payını/öğrenim ücretini
öderler.
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Azami Süre sonunda veya
EK SINAVLAR sonunda veya
EK SURE SINAVLARI sonunda ders planındaki bütün dersleri almış ve başarmış, AKTS
şartını sağlamış olması kaydıyla en az 2,00 ortalamayı sağlayamayan öğrencilere diledikleri
derslerden sınırsız süre boyunca EK SÜRE SINAV hakkı verilir.
- Sınırsız süre boyunca EK SÜRE SINAV hakkı kullanan öğrenciler bu sınavlar süresince
başarısız dersleri olduğu takdirde sınırsız süre boyunca EK SÜRE SINAV haklarını
kullanmaya devam ederler ve ders başına katkıpayını/öğrenim ücretini öderler.
Azami süre sonunda ders planındaki bütün dersleri almış ve başarmış, AKTS şartını
sağlamış olması kaydıyla en az 2,00 ortalamayı sağlayamayan öğrenciler EK SINAV
haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilere diledikleri derslerden sınırsız süre boyunca EK
SÜRE SINAV hakkı verilir.
- Sınırsız süre boyunca EK SÜRE SINAV hakkı kullanan öğrenciler bu sınavlar süresince
başarısız dersleri olduğu takdirde sınırsız süre boyunca EK SÜRE SINAV haklarını
kullanmaya devam ederler ve ders başına katkı payını/öğrenim ücretini öderler.
Azami süresini tamamlayan; EK SINAVLAR ve EK SÜRE SINAV haklarını kullanmadan
sınırsız süre boyunca EK SÜRE SINAV hakkına sahip öğrenciler, bu haklarını azami
süresini tamamladığı Eğitim-Öğretim yılını takip eden Eğitim-Öğretim yılından başlamak
üzere akademik takvimde belirtilen tarihlerde kullanmaya başlar. (Güz ve bahar
yarıyıllarının final sınavları ile beraber uygulanır, yaz öğretiminde uygulanmaz.)
3 yarıyıl ya da 4 yarıyıl EK SÜRE SINAVLARINI kullanma hakkı verilen öğrenci bu süre
içerisinde başarısız ders sayısını bir derse düşürdüğü takdirde, bu ders için sınırsız süre
boyunca EK SÜRE SINAVLARINA girme hakkı belirtilen sürelerin sonunda verilmeye
başlar.
3 yarıyıl ya da 4 yarıyıl EK SÜRE SINAVLARINI kullanma hakkı verilen öğrencilere bu
süre içerisinde bütün derslerini başarmış olmak ve AKTS şartını sağlamak kaydı ile 2,00
ortalamayı sağlayamadığı takdirde verilen sürenin bitimi beklenmeden dilediği derslerden
sınırsız süre boyunca EK SÜRE SINAV hakkı verilir.
EK SÜRE SINAVLARI, dersin güz veya bahar yarıyılı dersi olduğuna bakılmaksızın her
yarıyıl sonunda uygulanır.
Bitirme Çalışması, Staj Dersleri, Tasarım, İntörn Dersleri, UMDE, İşyeri Uygulaması,
Yönlendirilmiş Çalışma, Topluma Hizmet Uygulaması, Öğretmenlik Uygulaması, Okul
Deneyimi ve Mesleki Uygulama gibi dersler için yazılma yapılmış ve uygulamanın gereği
yerine getirilmiş ise bu tür derslerden EK SINAV veya EK SÜRE SINAV hakkı verilir.
Uygulama derslerinin gereğinin yerine getirilip getirilmediğine ilgili eğitim birimi
tarafından karar verilir.
EK SINAVLAR ve EK SÜRE SINAVLARININ mazereti yoktur.
EK SINAVLAR ve EK SÜRE SINAVLARI için kayıt dondurma hakkı kullanılmaz.
Azami süresini tamamlayan öğrenciler Önceki Öğrenimlerin Tanınmasına İlişkin Muafiyet
Sınavlarına katılamazlar.
EK SINAVLAR ve EK SÜRE SINAVLARININ yıl içi çalışmalarına bakılmaksızın SAÜ
Lisans- Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17. Maddesinde belirtilen
Başarı Notu (Harf Notu) Öğrencinin Not Durum Belgesine işlenir. Alınan son başarı notu
geçerlidir.
EK SURE SINAVLARI sonunda AKTS şartını sağlayamayan öğrencilerin üniversite ile
ilişiği kesilir.
EK SINAVLAR ve EK SÜRE SINAVLARININ hangi Öğretim Elemanı tarafından
yapılacağına ilgili eğitim birimi karar verilir.
Azami süre sonunda, EK SINAVLAR veya EK SÜRE SINAVLARI sonunda sınırsız süre
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boyunca EK SÜRE SINAV hakkı elde eden öğrenci; EK SÜRE SINAVLARINA üst üste
veya aralıklı olarak üç (3) Eğitim-Öğretim yılı katılmaz ise bu hakkından vazgeçmiş sayılır
ve Üniversite ile ilişiği kesilir.
Sınırsız süre boyunca EK SÜRE SINAV hakkını kullanan öğrenci, sınav hakkını kullandığı
ders/derslerin ders başına katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam eder.
Ders başına katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen öğrenci sınırsız süre boyunca EK
SÜRE SINAV hakkını kullanamaz.
19.11.2014 tarihinde yayınlanan 6569 Sayılı Kanunun 28. Maddesi gereğince
Üniversitemize kayıtlı tüm öğrencilerin 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren azami
süreleri başlamıştır.
Azami süre içerisinde eğitim hakkının saklı tutulduğu dönem (kayıt dondurma) azami
süreden sayılmaz.
Hazırlık sınıfı eğitim süresi 1 (Bir) yıl olup, bu süre azami süreden sayılmaz.
Zorunlu Hazırlık sınıfında üst üste 2 yıl başarısız olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği
kesilir bu öğrencilere (devamsızlık hariç) 3 yıl içinde kullanacakları 3 sınav hakkı verilir.
(Bilimsel Hazırlık ve TÖMER hariç)
 İlgili eğitim birimi tarafından hazırlık sınıfında devamsız olarak bildirilen, hazırlık
sınıfında iki (2) yıl yazılma yapmayan öğrenciler bu sınav haklarından faydalanamaz.
 Bu sınavlara başvuru şartı aranmaz ve öğrencinin 3 yıllık sınav süresi hazırlıkta
geçirdiği 2. yıldan sonraki eğitim öğretim yılından itibaren başlar.
 Bu sınavlar her Eğitim-Öğretim yılı başında uygulanan Önceki Öğrenmelerin
Tanınması Muafiyet Sınavları süresince yapılır.
 Bu öğrencilerin sınav süreleri eğitim süresinden sayılmaz ve sınavlar süresince
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
 Bu sınavların mazereti yoktur.
 Bu sınavları kullanacak öğrencilere kayıt dondurma işlemi yapılmaz.
 Sınavlar sonunda başarılı öğrencilerin kayıtları tekrar yapılır ve sınavlarda geçirdikleri
süre eğitim süresinden sayılmaz.
ÇAP Öğrencilerinin Azami Süreleri Çift Anadal Programına kayıt oldukları yıla göre
hesaplanır (7 yıldır). (RG-18/3/2016-29657)
Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerin azami süreleri kayıt oldukları
yıla göre hesaplanır (7 yıldır).
İLİTAM öğrencilerinin azami süreleri kayıt oldukları yıla göre hesaplanır (7 yıldır).
ÖSYS Sonucuna göre kayıt yaptıran ve üst sınıfa intibakı yapılan öğrencilerin azami
süreleri kayıt tarihinden itibaren hesaplanır (7 yıldır).
Başarıya dayalı yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerin azami süreleri intibakının
yapıldığı yarıyıla göre hesaplanır.
ÖRNEK 1- 3. Yarıyıla intibak yapılan lisans öğrencisinin azami süresi 12 yarıyıldır.
ÖRNEK 2- 5. Yarıyıla intibak yapılan lisans öğrencisinin azami süresi 10 yarıyıldır.
ÖRNEK 3- 2. Yarıyıla intibak yapılan ön lisans öğrencisinin azami süresi 7 yarıyıldır.
ÖRNEK 3- 3. Yarıyıla intibak yapılan ön lisans öğrencisinin azami süresi 6 yarıyıldır.
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından önce yerleşip, başarıya dayalı yatay geçiş ile
Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin azami süreleri 2014-2015 Eğitim-Öğretim
yılından başlamak üzere hesaplanır.
Merkezi yerleştirme puanına göre (Ek madde-1) kayıt yaptıran öğrencilerin azami süreleri
yatay geçiş hakkını kullanmadan önce yerleştiği bölüme kayıt yaptırdığı yıla göre
hesaplanır. (RG-18/3/2016- 29657)
ÖRNEK 1- 2014 yılında “X” Üniversitesine kayıt yaptıran ve 2017 yılında Ek Madde-1
hakkını kullanarak üniversitemize kayıt yaptıran lisans öğrencisinin intibakı 7. yarıyıla
yapılacağından Üniversitemizdeki azami süresi 8 yarıyıldır (2020-2021 Eğitim-Öğretim
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yılı sonu itibari ile azami süresi dolmaktadır).
ÖRNEK 2- 2013 yılında “X” Üniversitesine kayıt yaptıran ve 2017 yılında Ek Madde-1
hakkını kullanarak üniversitemize kayıt yaptıran lisans öğrencisinin intibakı 9. yarıyıla
yapılacağından Üniversitemizdeki azami süresi 8 yarıyıldır (2020-2021 Eğitim-Öğretim
yılı sonu itibari ile azami süresi dolmaktadır).
ÖRNEK 3- 2016 yılında “X” Üniversitesine kayıt yaptıran ve 2017 yılında Ek Madde-1
hakkını kullanarak üniversitemize kayıt yaptıran ön lisans öğrencisinin intibakı 3. yarıyıla
yapılacağından Üniversitemizdeki azami süresi 5 yarıyıldır (2019-2020 Eğitim-Öğretim
yılı sonu itibari ile azami süresi dolmaktadır).
ÖRNEK 4- 2014 yılında “X” Üniversitesine kayıt yaptıran ve 2017 yılında Ek Madde-1
hakkını kullanarak üniversitemize kayıt yaptıran ön lisans öğrencisinin intibakı 7. yarıyıla
yapılacağından Üniversitemizdeki azami süresi 2 yarıyıldır (2017-2018 Eğitim-Öğretim
yılı sonu itibari ile azami süresi dolmaktadır).
ÖRNEK 5- 2014 yılında “X” Üniversitesinin Lisans Programına kayıt yaptıran ve 2017
yılında Ek Madde-1 hakkını kullanarak üniversitemiz ön lisans programına kayıt yaptıran
öğrencinin intibakı 7. yarıyıla yapılacağından Üniversitemizdeki azami süresi 2 yarıyıldır
(2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı sonu itibari ile azami süresi dolmaktadır).
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından önce yerleşip, Ek Madde-1 kapsamında yatay
geçiş ile Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin azami süreleri 2014-2015 EğitimÖğretim yılından başlamak üzere hesaplanır.
Mühendislik Tamamlama Programına kayıtlı öğrencilerin azami süreleri;
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen müfredatı uygulayan programlarda 4 yarıyıl,
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen müfredatta artırım yapan programlarda 6
yarıyıldır.
Bu süreler sonunda öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerin sınav hakkı
kullandırılmaksızın Üniversite ile ilişiği kesilir.
Kayıt Dondurma vb. nedenlerle güz yarıyılı sonunda azami süresini doldurup Ek Sınav
haklarından faydalanmak isteyen öğrenciler; bu sınav haklarını bulunduğu Eğitim-Öğretim
yılının sonunda başvurmak şartı ile Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde kullanabilir.
Bu öğrenciler bulunduğu Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında öğrencilik haklarından ve
sınav haklarından yararlanamaz.
Kayıt Dondurma vb. nedenlerle güz yarıyılı sonunda azami süresini doldurup Ek Sınav
hakkı kullanmadan Ek Süre Sınav hakkı kullanmak isteyen öğrenciler başvuru yaptıkları
takdirde bu haklarını ilgili Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda Akademik Takvimde
belirtilen tarihlerde kullanabilir. Ek Sınav hakkı kullanmadan Ek Süre Sınav hakkı
kullanmak isteyen öğrencilerin 4 Yarıyıl sınav süresi bahar yarıyılı dahil olmak üzere
başlar.
Kayıt Dondurma vb. nedenlerle güz yarıyılı sonunda azami süresini doldurup bütün
derslerini başarmış olmak ve AKTS şartını sağlamış olmak kaydıyla 2,00 ortalama şartını
sağlayamayan öğrencilerin Ek Sınav hakkı bulunmadığından sınırsız süre boyunca Ek Süre
Sınav haklarını başvuru yapmak kaydıyla ilgili Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı sonundan
itibaren Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde kullanabilir.
Kayıt Dondurma vb. nedenlerle güz yarıyılı sonunda azami süresini doldurup bir (1)
başarısız dersi bulunup, Ek Sınav haklarından faydalanmak isteyen öğrenciler; bu sınav
haklarını bulunduğu Eğitim-Öğretim yılının sonunda başvurmak şartı ile Akademik
Takvimde belirtilen tarihlerde kullanabilir. Bu öğrenciler bulunduğu Eğitim-Öğretim yılı
bahar yarıyılında öğrencilik haklarından ve sınav haklarından yararlanamaz.
Kayıt Dondurma vb. nedenlerle güz yarıyılı sonunda azami süresini doldurup bir (1)
başarısız dersi bulunup, Ek Sınav hakkı kullanmadan sınırsız süre boyunca Ek Süre Sınav
hakkı kullanmak isteyen öğrenciler başvuru yaptıkları takdirde bu haklarını ilgili Eğitim4/5

Öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde kullanabilir.
41. Bütün derslerini başarmış ve AKTS şartını sağlamış olmak kaydı ile 2,00 ortalama şartını

sağlamadığı için dilediği derslerden sınırsız süre boyunca EK SÜRE SINAV hakkı kullanan
öğrenciler, bu ders/leri başarısız olursa sınırsız süre boyunca EK SURE SINAV hakkını
kullanamaya devam eder (Bu durumda olan öğrencilere EK SINAV veya EK SÜRE
SINAV hakkı verilmez).
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