AZAMİ SÜRE SONU EK SINAVLARLA İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI
“Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin
6 ncı ve 7 nci maddelerine istinaden eğitim-öğretimine devam eden öğrencilerden azami süresi
sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine, azami süreleri sonunda ek sınavlara girme
hakkı tanınmıştır.
1- Önlisans öğrencileri için azami süre sonunda ek sınavlara girme koşulları;*
(a) Toplam okuduğu azami süreye sayılan yarıyılı (8 yarıyıl) tamamlamış olmak,
(b) Anadolu Üniversitesi Senatosunun 29/9/2015 tarihli ve 7/15 sayılı kararıyla kabul
edilen “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44 üncü maddesiyle ilgili “Uygulama
Esasları”ndaki tanıma göre son sınıf öğrencisi olmak.
(c) Staj zorunluluğu bulunan programlarda öğrenci stajını azami öğrenim süresi (8 yarıyıl)
içinde tamamlayamayanlara stajını tamamlaması için bir yarıyıl hak verilir. Ancak bu
öğrenciler staj hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
2- Azami öğrenim süresini tamamlayan son sınıf öğrencilerinin ek sınav hakkı;
1) Azami öğrenim süresini tamamlayan son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün
dersler için 2 ek sınav hakkı verilir.
(a) Bu sınavlar sonunda;
• Başarısız ders sayısını 5 derse indirenlere bu 5 ders için 3 yarıyıl;
• Ek sınavlara girmeden 5 derse kadar başarısız olan öğrencilere 4 yarıyıl;
• Sadece 1 dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın
sınırsız; başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.
(b) Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını 5 derse indiremeyen öğrencilerin
kayıtları silinir.
(c) Tümüyle uygulamalı dersin/derslerin (KÜL 199 Kültürel Etkinlikler, THU 203
Topluma Hizmet Uygulamaları, laboratuvar, uygulama, atölye vb.) ek sınavları,
ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
(ç) KÜL 199 Kültürel Etkinlikler, THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları veya
seçmeli, mesleki seçmeli derslerin yerine birim yönetim kurulu kararı ile uygun
görülen başka bir seçmeli, mesleki seçmeli ders verilebilir. Yerine işlemi yapılan
ders için öğrenciye ek sınav hakkı tanınır.
2) Mezuniyet için bütün derslerini alıp başarılı olmuş, ancak 2,00 GNO’nu sağlayamayan
öğrencilere not ortalamasını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav
hakkı tanınır.
Genel Hükümler
(a) Ek sınav hakkını kullanmak isteyen öğrencilerin, başarısız oldukları dersleri gösteren bir
dilekçe (danışman onaylı) ile ilgili birimin öğrenci işlerine müracaat etmeleri gerekir.
(b) Sınırsız sınav hakkından yararlanan öğrencilerden ders kredisi başına ücret alınır.
(c) Toplam 3 yıl (6 yarıyıl) sınava girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş
sayılır.
(ç) Öğrencinin hiç almadığı/alamadığı veya uygulaması olan ders/dersler için talep etmesi
halinde bir defaya mahsus olmak üzere bu ders/derslere devam hakkı verilir. Devam hakkı
öğrencinin talebinden sonraki ilk güz veya bahar yarıyılında dersin/derslerin açıldığı
dönemde kullanılır. Devam hakkını kullanan öğrenci bu esasların 2. Maddesinde belirlenen
sınavlara girme hakkını kazanır.
(d) Derslere devam etmek isteyen öğrenciler ders kredisi başına öğrenci katkı payını/öğrenim
ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, derse devam hakkı dışındaki diğer
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(e) Ek sınav yapılacak dersler, birim yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

(f) Ek sınavlar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.
(g) Girmiş olduğu ek sınavlardan başarılı olan ve mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler,
programdan/bölümden mezun edilir.
Not: Ek sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

