İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE
AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİ SONUNDA UYGULANACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN
ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç-Kapsam-Dayanak
Amaç
MADDE 1- (1) Azami öğrenim süresini dolduran önlisans ve lisans öğrencilerine uygulanacak işlemlere
ilişkin esasları belirlemek.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu uygulama esasları azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerden olup hiç
almadıkları, devam şartını yerine getirmedikleri dersler ile başarısız oldukları derslerinin toplam
sayısına göre öğrencilere uygulanacak esasları kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3-(1) Bu uygulama esaslarının dayanağı 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44.üncü
maddesinin (c) fıkrası ve İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 5.inci maddesidir.
İKİNCİ BÖLÜM
Azami Süreleri Başlangıç Tarihleri
MADDE 4-(1) Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 15.07.2015 tarihli kararı uyarınca 26.11.2014 tarihi
itibariyle kayıtlı tüm öğrencilerinin azami öğrenim süresi başlangıç tarihi olarak 2014-2015 güz yarıyılı
esas alınır.
(2) 26.11.2014 tarihinden sonra af kanunları ile kayıt yaptıran öğrencilerin azami sürelerinin
başlangıç tarihi olarak derslere başladıkları tarih esas alınır.
(3) 26.11.2014 tarihinden sonra yatay geçiş suretiyle kayıt yaptıran öğrencilerin intibak
ettirildikleri sınıf dikkate alınarak önceki öğrenim süreleri (2014-2015 güz yarıyılından önceki süreleri
hariç) azami süreden sayılır.
Azami Öğretim Süreleri
MADDE 5-(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.
Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.
Azami Öğrenim Süresi Sonunda Son Sınıf Öğrencileri İçin Uygulanacak İşlemler
MADDE 6-(1) Takip ettiği öğretim programında öngörülen derslerden hiç almadığı ve final sınavına
girme hakkını elde edemediği derslerin toplam sayısı beşten fazla ise bu öğrencilere ek sınav hakkı
verilmez ve kayıtları silinir.
(2) Takip ettiği öğretim programında öngörülen derslerden hiç almadığı ve final sınavına
girme hakkını elde edemediği toplam derslerin sayısı beş veya daha az ise (staj ders sayısına katılmaz)
başarısız oldukları diğer bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Sınavların en geç bir sonraki dönem
kayıt yenileme dönemi başlamadan bir hafta önce ve öğrencilerin mağduriyetine yol açmayacak şekilde
ilgili birim yönetim kurullarınca belirlenecek tarihlerde yapılarak sonuçları İstanbul Aydın Üniversitesi
Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin Madd-22 (2) bendinde yer alan dönüşüm
tablosuna göre harf notuna dönüştürülerek UBIS’ ten duyurulur. Ek sınavda bir dersten başarılı
olabilmek için en az 50/100 (DD) almış olmak gerekir.
(3) Öğrencilerin verilen iki ek sınav hakkından yararlanabilmeleri için, başarısız oldukları
dersleri en az bir kez almış ve devam etmiş olmaları ve İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yer alan final sınavlarına girme şartlarını en az bir kez yerine
getirmiş olmaları gerekir. Ek sınavların değerlendirilmesinde İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin Madd-22 (2) bendinde yer alan dönüşüm tablosu uygulanır.
Ek sınavda bir dersten başarılı olabilmek için en az 50/100 (DD) almış olmak gerekir.
(4) Azami öğrenim süreleri sonunda yapılacak ek sınavlardan sadece beş veya daha az
başarısız dersi bulunan öğrenciler talep etmeleri halinde ek sınavlardan (başarısız oldukları dersler için)
yararlanırlar. Bu öğrenciler 2 (iki) ek sınav haklarını kullanırsa 4 (dört) yarıyıl uzatmayı kullanmadan
da mezun olabilirler.
(5) Azami öğrenim süreleri sonunda yapılan iki ek sınavların sonunda toplam sorumlu
olduğu ders sayısı (hiç almadığı, devamsızlıktan kaldığı ve başarısız olduğu dersler dahil) beşten fazla
olan öğrencilerin kayıtları silinir.
(6) Ek sınavlar sonunda hiç almadığı, devamsızlıktan kaldığı ve başarısız olduğu toplam ders
sayısını beş derse indirenlere üç yarıyıl ek süre verilir. Ek sınavları almadan önce beş ile iki derse
arasında başarısız dersi olan öğrencilere dört yarıyıl (yıllık eğitim yapılan birimlerde 2 yıl) ek süre
verilerek sorumlu oldukları ve devam ettikleri derslerin sınavlarına girme hakkı verilir. Hiç almadıkları
ve devamsızlıktan kaldıkları dersleri ise verilen ek süre içinde almaları ve diğer normal öğrencilerle
birlikte devam koşullarını yerine getirerek final ve bütünleme sınavlarına girme hakkını elde ederek
final veya bütünleme sınavlarında başarılı olmaları gerekir. Bu öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre kayıtlı oldukları program için
belirlenen katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler.
(7) Ek süre' sonunda sorumlu ve başarısız oldukları derslerin sayısı 1 (bir)'den fazla olan
öğrencilerin kayıtları silinir. Tek dersten başarısız olanlar ile izledikleri programdan mezun olmak için
gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli not ortalamalarını
sağlayamayanların ilişiği kesilmez.
(8) Her durumda; Tek dersten (F, FF,FD notu olan) başarısız olanlara bu dersten sınırsız
sınav hakkı verilir ve İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin Madd-22 (11-a) bendi uygulanır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli
bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli not ortalamalarını sağlayamayan
öğrencilere not ortalamalarını yükseltmek üzere CC nin altında notu olan diledikleri derslerden sınırsız
sınav hakkı verilir ve İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin Madd-22 (11-b) bendi uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin sorumlu olduğu derslerin
sınavlarına öğretim planlarına göre o dersin açıldığı dönemlerde final veya bütünleme sınavlarına, tek
ders sınavına ise tek ders sınavlarının yapıldığı tarihlerde diğer öğrenciler ile birlikte alınabilirler.
(9) Sınırsız sınav hakkı tanınan öğrencilerden, uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce
alınmamış derslere devam etmeleri, bunların dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Devam
zorunluluğu olan derslerin başarı notunun değerlendirilmesinde diğer normal öğrencilere uygulanan
yöntem uygulanır. Devam zorunluluğu olmayan derslerden başarılı olmak için girilen sınavdan en az
50/100 (DD) notu almış olmak gerekir.
(10) Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrencilerin sınava girdiği ders başına
öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler sınav hakkı
dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlandırılmaz. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen
öğrenciler sınavlara alınmaz ve bu öğrenciler sınava girmemiş (sınırsız sınav hakkını kullanmamış)
sayılırlar.
(11) Öğrencilerin ek sınavlarda 100 üzerinden almış oldukları notlar, aynen kabul edilir.
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yer alan harf notuna dönüştürme
tablosundaki karşılıklarına göre harf notu olarak sisteme işlenir.
(12) Sınırsız sınav hakkı olan öğrenciler açılan sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam
üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyenler sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve kayıtları silinir.
(13) Ek sınavlar ve sınırsız sınav hakkı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(14) Bu usul ve esaslarda yazılı olmayan durumlarda; İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans
ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili
hükümleri ve konu ile ilgili senato kararlarında belirlenen hükümler uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Hükümler
Yürürlük
MADDE 7- (1) Bu yönerge İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihinden itibaren
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8- (1) Bu yönerge hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.

