ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI
AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONU SINAV UYGULAMA ESASLARI
Azami öğrenim süreleri ile ilgili olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44 üncü maddesinin (c)
fıkrasında 6569 sayılı Kanunla yapılan düzenlemenin 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından
itibaren uygulanması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının konu ile ilgili yazılarında belirtilmişti.
Azami süreleri sona erdiği (kayıt donduran öğrenciler hariç) için bahse konu madde kapsamında
verilen haklardan yararlanacak öğrencilere yönelik yapılacak iş ve işlemler Atatürk Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde belirtilen ve aşağıda
yer alan hususlara bağlı olarak gerçekleştirilecektir.
1- Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına
bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl
olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz
yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.
2- Birinci fıkrada belirtilen azami süreler sonunda;
a) Kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, ders kaydı yapıp FF harf
notu alarak başarısız oldukları veya Z harf notu alarak devamsızlıktan kaldıkları ya da ders kaydı
yaptırmadıkları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu 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/iki yıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın
sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bu sınavlar sonucunda başarısız
ders sayısı 6 ve üzerinde olan öğrencilerin kayıtları ilgili birim yönetim kurulu kararı ile silinir.
b) Azami süresini dolduran ara sınıf öğrencilerine, sınav hakkı verilmez ve bu öğrencilerin kaydı
ilgili birim yönetim kurulu kararı ile silinir.
3- Birinci fıkrada belirtilen azami süreler sonunda, izledikleri programdan mezun olmak için gerekli
bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde AGNO'ları 2,00'dan düşük olduğu için ilişikleri kesilme
durumuna gelen son dönem/sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri
derslerden sınırsız sınav (AGNO Yükseltme Sınavı) hakkı tanınır.
4- İkinci ve üçüncü fıkralarda yer alan durumlarda, uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce
alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.
5- Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen
öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Bu öğrencilerin kayıtları
ilgili birim yönetim kurulu kararı ile silinir.
6- Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, hiç almadıkları ya da uygulamalı dersler hariç
diğer dersler için ders kaydı yapmazlar, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler.
Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
7- Azami süre sonunda sınav hakkını kullanan öğrenciler, aynı zamanda staj uygulamasına da
katılabilirler.
8- Sınavlar, yaz okulu uygulaması yapılması halinde yaz okulu final sınavlarından sonra bir sonraki
eğitim-öğretim yılı ders kayıtları başlamadan önce, yaz okulu uygulaması yapılmaması halinde ise ilgili
yılın bütünleme sınavlarından sonra ilgili birimler tarafından hazırlanacak ve ilan edilecek program
dâhilinde yapılır. Bu sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.
9- Sınava giriş şartlarını sağlayan ve sınav haklarından faydalanmak isteyen öğrenciler birimler
tarafından belirlenecek olan tarihe kadar bir dilekçe ile kayıtlı oldukları birimlere başvururlar. Sınav
haklarından faydalanmak için dilekçe ile başvuruda bulunmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş
sayılırlar ve bu öğrencilerin kayıtları ilgili birim yönetim kurulu kararı ile silinir.
10- Üniversite Senatosunun 17.07.2018 tarih ve 11/72 sayılı kararı ile kabul edilen Atatürk
Üniversitesi Önlisans Programları Azami Öğrenim Süresi Sonunda Yapılacak Sınav Uygulama Esasları
yürürlükten kaldırılmıştır.
11- Konuyla ilgili Öğrenci Bilgi Sisteminde yapılması gereken düzenlemeler Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı ile BAUM tarafından yapılacaktır.
12- Bu uygulama esaslarında yer almayan konularda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak
kaydıyla karar almaya birim yönetim kurulları yetkilidir.

