
ÖN LİSANS VE LİSANS BÖLÜM/PROGRAMLARINDA 

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRE SONU  

SINAV HAKKINDAN YARARLANACAK  

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 

 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. Maddesinin (c) fıkrasında; “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…” hükmü yer almakta olup, bölüm/programların eğitim-öğretim sürelerinin ne kadar olacağı belirtilmiştir. 

 

Ayrıca yine (c) fıkrasının üçüncü paragrafında; “…Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf 

öğrencilerine, başarısız oldukları 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 (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan 

kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin 

sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde 

başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme 

esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı 

tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst 

üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. 

Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak 

bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar…” hükmü ile Azami Öğrenim Süre Sonu sınav hakkından 

kimlerin yararlanabileceği belirtilmiştir. 

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun yukarıda belirtilen hükümleri kapsamında; Ön Lisans ve Lisans Bölüm/Programlarında öğrenim gören 

öğrencilerden, Lisans eğitimine (1. Sınıfa) başladıkları dönem itibari ile ders kayıt yapılıp yapmadığına bakılmaksızın (kayıt dondurma hariç) Ön 

Lisans Programlarında 4 (dört) yılını dolduran, Lisans bölümlerinde 7 (yedi) yılını dolduran öğrenciler, Azami Öğrenim Sürelerini 

tamamlamışlardır.  

http://www.thk.edu.tr/


Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında; 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı sonunda Azami Öğrenim Süresini 

tamamlayan öğrencilerden;  

 

1) Müfredatlarında 5 (beş) dersten fazla dersi olan (hiç alınmayan dersler ile uygulamalı derslerde dahil. Uygulamalı derslere örnek; Staj, Uçuş 

dersleri gibi) öğrencilerin, Azami Öğrenim Sonu sınav hakkına başvurmaları gerekmektedir. Bu öğrencilere sınav hakkına başvurmaları durumunda 

her ders için 2 (iki) sınav hakkı verilir. Sınavlar sonrası ders sayısını 5 (beş) ve daha az derse indiren öğrencilere, üç yarıyıl (3 dönem) süre verilir. 

Üç yarıyıl (3 dönem) süre hakkı kazanan öğrenciler, ders kaydı yapamazlar. Sadece dönem sonu final sınavları sonrasında sınav hakkı başvurusunda 

bulunabilirler. Kalan derslerini, üç yarıyıl (3 dönem) sonunda veremeyen öğrencilerin kaydı silinir. 
  

2) Müfredatlarında 5 (beş) ve daha az dersi bulunan (hiç alınmayan dersler ile uygulamalı derslerde dahil. Uygulamalı derslere örnek; Staj, Uçuş 

dersleri gibi) öğrenciler, dilerlerse Azami Öğrenim Süre Sonu sınav hakkından yararlanabilirler. Sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, 

1. (birinci) madde de belirtilen sınav hakkı koşullarından yararlanabilirler. (“1) …Bu öğrencilere sınav hakkına başvurmaları durumunda her ders 

için 2(iki) sınav hakkı verilir. Sınavlar sonrası ders sayısını 5 (beş) ve daha az derse indiren öğrencilere, üç yarıyıl (3 dönem) süre verilir. Üç 

yarıyıl (3 dönem) süre hak kazanan öğrenciler, ders kaydı yapamazlar. Sadece dönem sonu final sınavları sonrasında sınav hakkı başvurusunda 

bulunabilirler. Kalan derslerini, üç yarıyıl (3 dönem) sonunda veremeyen öğrencilerin kaydı silinir.”) Müfredatlarında 5 (beş) ve daha az dersi 

bulunan öğrencilerden sınav hakkı kullanmayan öğrencilere ise dört yarıyıl (4 dönem) süre verilerek ders kaydı yapmadan sadece dönem sonu final 

sınavları sonrası sınav hakkı başvurusunda bulunabilir ve kalan derslerini dört yarıyıl (4 dönem) sonunda veremeyen öğrencilerin kaydı silinir. 

 

3) Müfredatında sadece uygulamalı dersi kalan öğrenciler, uygulamalarını tanınan süre sonunda tamamlamaları gerekmektedir. (Örneğin sadece 

staj dersi kalan öğrenciler.) 

 

4) Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler sınav hakkı dışında öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Başvuru ve Ücretler Hakkında 

 
Başvuru 

 

Başvuruların aşağıda yer alan form bilgisayara indirildikten sonra formda yer alan “Tek ders / Ek sınav /Sınırsız sınav hakkı sınavına girmek 

istiyorum.” alanı işaretlenerek ilgili alanlar ve dekont eklenerek genel evrak birimine elden ya da e-posta üzerinden genel-evrak@thk.edu.tr 

adresine mail gönderilmesi gerekmektedir. 

 

Başvuru Formu İçin Tıklayınız. 
 

Hesap Bilgileri ve Sınav Ücretleri 

 

Ücretler Havale/EFT yapılarak ya da Türkiye’nin herhangi bir yerinde bulunan Denizbank şubesine giderek aşağıda yer alan IBAN numarası 

üzerinden ücret ödemelerini gerçekleştirebilirler. 

 

Denizbank/Ostim Ticari Merkez Şube  

Türk Öğrenciler İçin       : TR32 0013 4000 0050 6766 5000 07  

Yabancı Öğrenciler İçin : TR16 0013 4000 0050 6766 5000 04  

(*) Banka dekontunun açıklama kısmında, T.C Kimlik Numaranızın, Adınızın ve Soyadınızın bulunmasına dikkat ediniz. 

 

Türk uyruklu (ders başına)      : 1500 TL 

Yabancı uyruklu (ders başına) : 160 USD 

(**) Pilotaj Bölümü öğrencilerinin Uçuş Dersleri için yatıracakları ücretler farklı olması sebebi ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne danışmaları 

gerekmektedir. 

 

NOT: 03.08.2022 tarih ve 9 numaralı Mütevelli Heyet Başkanlığı kararında, “2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Net Ücret Miktarları” belirlenmiştir. 

Belirlenen ücret miktarlarında Azami Öğrenim Süre Sonu sınav hakkı ücretleri yanı sıra bahar döneminde ikinci kez sınav hakkından yararlanacak 

öğrenciler için; “Azami süresini dolduran öğrenciler, sonraki dönemlerde ek sınav hakkı talebinde bulunmaları durumunda, Azami süre için 

belirtilen ücretin 2 (iki) katını ödemekle yükümlüdürler.” kararı alınmıştır. Alınan karara göre; 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı azami 

süre sonu sınav hakkından yararlanan öğrencilerin, sınav hakkı sonrası başarısız dersi kalmış ve bahar dönemi sonunda tekrar azami süre sonu 

sınav hakkından yararlanması durumunda, sınav hakkı ücreti olarak ders başına belirlenen ücretin 2(iki) katını yatırmaları gerekmektedir. 

mailto:genel-evrak@thk.edu.tr
https://oim.thk.edu.tr/storage/public/documents/tiny/shares/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0stekleri%20Formu%20(Fak%C3%BClteler).pdf

