
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ 

UYGULAMA ESASLARI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 - (1) Bu yönerge; Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans programlarında eğitim gören 

öğrencilerin, azami süreleri, azami süre sınavlarının yürütülmesi ve azami sürelerle ilgili diğer hususları 

kapsamaktadır.  

Dayanak 

MADDE 2 - (1) Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. Maddesi ile Çukurova 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır 

Tanımlar 

MADDE 3 - (1) Bu yönergede geçen; 

a) Ek Dal Yönergesi: Çukurova Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi ve Yandal Yönergesi’ni, 

b) İntibak Yönergesi: Çukurova Üniversitesi Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak Yönergesi’ni 

c) Lisans yönetmeliği: Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği’ni, 

ç) Son Sınıf Öğrencisi: Kayıtlı bulunduğu bölümdeki/programdaki son sınıf(son iki yarıyıl) 

derslerinden en az birini almış olan ve mezuniyet için gerekli olan toplam AKTS’nin; 

Öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarda; en az %50’sine, 

Öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında; en az %75’ine, 

Öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarında; en az %80’ine karşılık gelen dersleri almış olan 

öğrenciyi 

d) Üniversite: Çukurova Üniversitesi’ni, 

e) YÖK:Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nı, 

İKİNCİ BÖLÜM 

Azami Süre ve Ek Sınav Hakkı 

Azami Süre Başlangıcı ve Bitişi 

MADDE 4 - (1) 6569 sayılı Kanun'un yayımlandığı tarihte kayıtlı olan 2014 ve öncesi girişli 

öğrencilerin azami süreleri YÖK’ün 22/07/2015 tarih 41302 sayılı ve 07/09/2021 tarih 65028 Sayılı yazılarında 

azami öğretim süresinin başlangıç tarihi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi olarak hesaplanır. Bununla 

birlikte 6569 sayılı Kanun ile üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin azami öğrenim süreleri ise üniversitemize 

kaydolduğu eğitim ve öğretim dönemi dikkate alınarak hesaplanır. 

(2) Son sınıf öğrencisi olup hiç almadığı veya başarısız dersleri bulunan öğrenciler, bu dersleri yaz 

okulunda lisans yönetmeliğine uygun olarak alabilirler, bu öğrencilerin azami süresinin bitişi yeni eğitim ve 

öğretim yılı başlangıcına kadardır. 

(3) Staj zorunluluğu bulunan programlarda stajlar; azami öğrenim süresi içeresinde veya en geç azami 

süresinin son yarıyılında derslerin bitimi ile yeni eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce tamamlaması 

gerekmektedir. 

Azami Öğrenim Süreleri 

MADDE 5 - (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kaydolduğu programa ilişkin 

derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim 

süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl(sekiz yarıyıl), öğrenim süresi dört yıl olan lisans 

programlarını azami yedi yıl(14 yarıyıl), öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl(16 

yarıyıl), öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl(18 yarıyıl) içinde tamamlamak 

zorundadırlar. 

(2) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı 

ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.  

(3) İlgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar program süresine ve azami öğrenim süresine dâhil 

değildir. 



(4) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır. 

(5) Öğrencilerin kayıt yenilememe, ceza gibi nedenler ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar program 

süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir. 

(6) Değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim 

kurumlarında geçirilen yarıyıllar program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir. 

(7) Yatay Geçiş, Dikey Geçiş ve diğer intibak öğrencilerinin azami öğrenim süreleri İntibak Yönergesine 

göre belirlenir. 

(8) Mühendislik tamamlama programlarının azami öğrenim süreleri YÖK’ün 19/01/2015 Tarih ve 2567 

Sayılı yazısının 32’nci maddesi uyarınca iki yıl olarak hesaplanır. 

(9) Çift anadal ve yandal programlarının azami süreleri Ek Dal Yönergesine göre belirlenir. 

(10) Azami eğitim-öğretim süreleri bu maddede belirtilmeyen durumlarda 2547 sayılı Kanunun 44 üncü 

maddesinin (c) fıkrasında belirtildiği şekilde uygulanır. 

Ders Türleri 

MADDE 6 - (1) Dersler;  

a) Teorik (TD), 

b) Uygulamalı teorik (uygulaması olan)(UTD) 

c) Uygulama(UD)  

dersleri olarak tanımlanır.  

(2) Sınav yönünden dersler; 

a) Sınav Yapılabilen Ders (SYD): Yapısı gereği öğrenim kazanımları bir sınav ile ölçülebilen 

dersleri, 

b) Doğrudan Sınav Yapılamayan Ders (DSYD): Yapısı gereği öğrenim kazanımları yıl içi 

çalışmalarla beraber değerlendirilen ve bir sınav ile ölçülemeyen dersleri 

ifade eder. 

(3) Öğrencinin devam koşulunu yerine getirerek başarısız olduğu dersler ve devamsız olduğu dersler tüm 

dersler başarısız ders (BD) olarak kabul edilir.  

(4) Daha önceden alınmamış dersleri olan öğrenciler bir defaya mahsus bu derslere devam ettikten sonra 

ek sınav hakkı verilebilir. 

(5) Teorik dersler (TD), ek sınavların/sınırsız sınavların yapılması açısından aksi birim yönetim kurulu 

kararı ile belirtilmediği sürece SYD olarak kabul edilir. 

(6) Uygulamalı dersler ve uygulamalı teorik dersler, ek sınavların/sınırsız sınavların yapılması açısından 

hangi kategoride değerlendirileceği ve sınavlarının nasıl yapılacağı ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile 

belirlenir. 

Ek Sınav Hakkı 

MADDE 7 - (1) Azami öğrenim süresini tamamlayan son sınıf öğrencilerine, başarısız dersleri için iki 

sınav hakkı verilir. 

(2) Staj, işyeri eğitimi ve benzeri uygulamalar azami öğrenim süresini aşan öğrenciler için bir ders olarak 

kabul edilir. 

(3) Azami öğrenim süresinin tamamlayıp sınavlara girme hakkı elde eden öğrencilerin bu derslerden 

uygulamalı, uygulaması olan veya daha önceden alınmamış derslere bir defaya mahsus olmak üzere bu 

ders/derslere ilgili dönemin katkı payını ödemek kaydıyla devam hakkı verilir. Devam hakkı, öğrencinin 

talebinden sonraki dersin ilk açıldığı dönemde iki yarıyılı aşmayacak şekilde kullanması gerekmektedir. Ancak 

bu öğrenciler derse devam dışındaki öğrencilik haklarından (kayıt dondurma, özel öğrencilik, yatay geçiş, yaz 

okulu, tek ders) yararlanamaz.  

(4) Bu maddenin (3) fıkrasında belirtilen devam hakkını kullanmadan ek sınav isteyen veya devam 

hakkını kullandıktan sonra ek sınav isteyen öğrencilerden DSYD sayısı altı veya altıdan daha fazla olanların ek 

sınav hakkı verilmeden kayıtları silinir. 

(5) DSYD (staj vb. dahil) sayısı beş veya beşten az ise, öğrencinin başarısız olduğu ders sayısına 

bakılmaksızın sadece SY’lere iki ek sınav hakkı verilir. Bu hakkın sonucunda toplam başarısız ders sayısı; 

a) Altı veya altıdan fazla olanların kayıtları silinir. 

b) İki ila beş arası olanlara üç yarıyıl (yıllık sistemde öğrenim gören öğrencilere iki yıl) ek sınav hakkı 

verilir. Bu süre içinde öğrencilerin  

c) Sadece bir dersi kalan öğrencilere sınırsız süre ek sınav hakkı verilir. 

(6) Verilen ek sınavlar ve ek yarıyıl/yıl süreleri sonunda birden fazla başarısız dersi olan öğrencilerin 

kayıtları silinir. 

(7) Müfredattan kaldırılan seçmeli derslerin yerine birim yönetim kurulu kararı ile uygun görülen başka 

bir seçmeli ders verilebilir. 

(8) Bu maddede belirtilen devam hakkı ve/veya ek sınav haklarını kullandıktan sonra başarısız dersi 



olmadığı halde mezuniyet için gerekli olan genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencilere sınırsız sınav hakkı 

verilir. 

(9) Sınırsız sınav hakkı bulanan öğrenciler toplam 3 yıl (6 yarıyıl) sınava girmediği takdirde sınırsız sınav 

hakkından vazgeçmiş sayılır ve birim yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Ek Sınav Uygulamasıyla İlgili Genel Hükümler 

MADDE 8 - (1) Ek sınavlar aşağıdaki hükümlere göre uygulanır; 

a) Ek sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, başarısız oldukları dersleri gösteren bir dilekçe 

(Ek-1) ile kayıtlı olduğu bölüm başkanlıklarına başvururlar. 

b) Ek sınav yapılacak dersler, birim yönetim kurulu kararıyla belirlenir. 

c) Ek sınavlar akademik takvimde belirtilen başvuru ve sınav tarihlerine göre yapılır. 

ç) Girmiş olduğu ek sınavlardan başarılı olan ve mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler, 

programdan/bölümden mezun edilir. 

d) Ek sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. 

e) Öğrenciler daha önceden almadıkları ders/dersleri yaz öğretimi döneminde lisans yönetmeliğinde 

belirtilen koşullara göre alabilirler. 

f) Çift Diploma Programı öğrencilerinin ek sınavları; programlarının protokolleri ve Azami Süre 

Sonu Ek Sınavlarla İlgili Uygulama Esasları kapsamında, ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara 

bağlanır. 

g) Ek sınavdan alınan notlar Çukurova Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yönergesi’nin 17’nci 

maddesinin (1)’inci fıkrasında belirtildiği üzere Mutlak Değerlendirme Sistemine göre değerlendirilir ve harf 

notu aynı yönergenin 13’üncü maddesinin (1) fıkrasına göre harf notuna çevrilir. 

Katkı Payı, Öğrenim Ücretleri ve Öğrencilik Hakkı 

MADDE 9 - (1) Sınırsız sınav hakkından yararlanan öğrencilerden ders AKTS kredisi başına ücret 

alınır.  

(2) AKTS Kredisi başına ücret, dönemlik öğrenim ücretinin/katkı payının 30’a bölünmesi ile hesaplanır. 

(3) Öğrencinin dönemlik aldığı dersler/sınava girdiği dönem için ödemesi gereken ücret, dönemlik 

öğrenim ücreti/katkı payından fazla ise öğrenci öğrenim ücretini/katkı payını öder. 

(4) Öğrenci 7’nci maddenin (3)’üncü bendinde belirtilen devam hakkını kullanırken ilgili programın 

öğrenim ücretini/katkı payını tam olarak öder. 

Öğrencilik Hakkı 

MADDE 10 - (1) Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler sınavlara girme dışında herhangi bir 

öğrencilik hakkından (yatay geçiş, yaz okulu, tek ders sınavı vb.) yararlanamaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Daha önceden alınmamış dersler 

GEÇİÇİ MADDE 1 - (1) Yükseköğretim Kurumu, 27 Eylül 2021 Tarihli genel kurulunda 2017-2018 

eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilen ve kesilecek öğrencilere, COVİD-19 Pandemisi devam ettiği sürece 

azami süresini dolduran son sınıf öğrencilerinden daha önce hiç alınmamış olduğu dersleri bulunanlar ile derse 

devam yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere ve daha önceden hiç almadıkları dersler içinde ek sınav hakkı 

verilmesini uygun görmüştür. Bu öğrencilerin daha önceden hiç almadıkları dersler, bu usul esasların 6’ncı 

maddesinin (4) bendi yerine (3) bendinde belirtilen BD olarak değerlendirilir.  

Daha önceden kaydı silinen veya başvurmayan öğrenciler 

GEÇİÇİ MADDE 2 - 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler dahil olmak üzere bu 

usul esasın yürürlüğe girme tarihine kadar; 

a) Bu usul ve esaslarda belirtilen şartları sağladıkları halde daha önceden ek sınav hakkından 

yararlanmak için başvurmayan öğrencilere, 

b) Daha önceden başvuru yapmış olup sınavlara girmeyen öğrencilere, 

c) Ek sınav başvurusu yapmış olup devamsız, başarısız dersleri olduğu için reddedilen 

öğrencilere, 



2021-2022 Güz Dönemi ek sınav hakkı son başvuru tarihine kadar başvuru yapmaları halinde bir defaya 

mahsus ek sınav hakkı bu usul ve esaslarda yazılan koşulları sağlaması halinde verilecektir. 

2021-2022 Yılı Sınav Takvimi 

GEÇİÇİ MADDE 3 - (1) 2021-2022 Yılı Güz Yarıyılı ek sınav son başvuru tarihini YÖK’ün 78160 

sayılı yazısına istinaden 31 Ocak 2022 olarak, sınav tarihleri; 

a) 1. Ek Sınav : 7 Şubat 2022 – 15 Şubat 2022  

b) 2. Ek Sınav : 21 Şubat 2022 – 1 Mart 2022 

olarak belirlenmiştir. 

(2) 2021-2022 Yılı Bahar Yarıyılı son başvuru 5 Eylül 2022 olup sınav takvimi 2022-2023 Yılı 

akademik takviminde belirtilecektir. 

Yürürlük  

MADDE 11 - (1) Bu Yönerge Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer.  

Yürütme  

MADDE 12 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 

 

Uygulama Esaslarının Kabul Edildiği Senatonun 

Tarihi Sayısı 
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