Tarsus Üniversitesi
Ön Lisans ve Lisans Programlarında Azami Süre Sonu ve Ek Süre Sınavları
Uygulama İlkeleri
(1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca; 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 ön lisans 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) Hazırlık eğitimi süresi azami iki yıldır.
(3) Tarsus Üniversitesine yatay geçiş ile kayıt olan öğrencilerin azami süreleri, yatay geçiş hakkı
kullanmadan önce kayıt yaptırdığı yıla göre hesaplanır.
(4) Dikey geçiş sınavı ile Tarsus Üniversitesine yerleşen öğrenciler (ön lisansta geçen süreleri dört
yarıyıl kabul edildiğinden) hangi yarıyıla (sınıfa) intibak ettirilirse ettirilsin azami süreleri on
yarıyıldır.
(5) Mühendislik tamamlama programına kayıtlı öğrencilerin azami süreleri, Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen müfredatı uygulayan programlarda dört yarıyıl, Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen müfredata artırım yapan programlarda altı yarıyıldır. Bu süreler sonunda
öğrenimini tamamlayamayan öğrencilere azami süre sonu sınav hakkı kullandırılmaksızın kayıtları
ilgili yönetim kurulu kararı ile silinir.
(6) Azami süre, ilgili eğitim-öğretim yılının yarıyıl sonu sınavları itibariyle sona erer.
(7) Azami öğrenim süreleri sonunda, kayıtlı oldukları bölüm/programdan mezun olabilmeleri için,
hiç almadıkları ve/veya devam koşulunu yerine getirmedikleri için sınav hakkı elde edemedikleri ders
sayısı altı veya daha fazla olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu öğrenciler yaz döneminden
ders alamazlar.
A- Hazırlık, Birinci ve Ara Sınıf Öğrencileri
(1) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yılsonu sınav
yükümlülüklerini ilgili mevzuatta belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getirmedikleri için
Üniversite ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en
fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir.
(2) İlgili döneme kadar aldığı tüm derslerden başarılı olup not ortalamasını sağlayamayan hazırlık
sınıfı dâhil ara sınıflarda da yıl kaybeden öğrencilere istedikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir.
(3) Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yılsonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları
hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar.
(4) Sınavlar her eğitim öğretim yılı başında (derslerin başlama tarihinden azami iki hafta önce)
yapılacağından, öğrenciler en geç Ağustos ayının ikinci haftasına kadar ilgili bölüm başkanlığına
başvuru yapar. Başvurusunu yapmayan öğrenci, sınav hakkından vazgeçmiş sayılır.
(5) Devam şartını yerine getirmedikleri ve hiç almadıkları dersler için sınav hakkı verilmez.
(6) Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve
öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre,
öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde
yararlanamazlar.
B- Mezun olamayan Son Sınıf Öğrencileri
B-1. Ek Sınavlar
(1) Azami öğrenim süreleri sonunda, kayıtlı oldukları bölüm/programdan mezun olabilmeleri için
son sınıf öğrencilerine, daha önce alıp başarısız oldukları (FF), (FD), (DD), (K) notu aldıkları tüm
dersler için, ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Sınavda alınan notlar harf notuna
çevrilir. Yarıyıl/yıl içinde alınan notlar hesaba katılmaz.
(2) Öğrenciler, sınava gireceği dersler için ilgili bölüm başkanlığına akademik takvimde belirtilen
ek sınav haftasından yedi gün öncesine kadar başvuru yapar. Başvurusunu yapmayan öğrenci, ek sınav
hakkından vazgeçmiş sayılır.
(3) Ek sınavlar her eğitim-öğretim döneminin sonunda, bütünleme sınavlarının bitiminden itibaren
bir sonraki yarıyılın ders kayıtlarından önce tamamlanır. Sınavlarla ilgili bilgiler (sınav yeri ve saati,

sınavı yapacak öğretim elemanı görevlendirilmesi vb.) ilgili birim tarafından planlanarak, web sayfası
ve gerekli görülen yerlerde öğrencilere ilan edilir.
(4) Ek sınavların birincisinde sınavına girdikleri dersi başaran öğrenciler, not yükseltmek
amacıyla aynı dersin ikinci ek sınavına giremezler.
(5) Devam şartını yerine getirmedikleri ve hiç almadıkları dersler için ek sınav hakkı verilmez.
(6) Ek sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez.
(7) Ek sınavlar sonunda başarılı olan öğrenciler, Tarsus Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde belirtilen mezuniyet şartlarını sağlamaları halinde mezun edilir.
(8) Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını bir derse düşüren öğrencilere, öğrencilik
haklarından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı verilir.
(9) Ek sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısını, hiç almadıkları ve devam koşulunu
yerine getirmedikleri dersler de dâhil olmak üzere, beş derse indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile
ilişiği kesilir.
B-2. Ek Süreler
(1) Ek sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısını, hiç almadıkları ve devam koşulunu
yerine getirmedikleri dersler de dâhil olmak üzere, beş veya daha aza indiren öğrencilere üç yarıyıl, ek
sınavları almadan beş veya daha aza indiren öğrencilere ise dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre
öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı) ek süre tanınır.
(2) Verilen ek süreler sonunda, hiç almadıkları ve/veya devam koşulunu yerine getirmedikleri
dersi bulunan veya mezuniyet için birden fazla dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Ek
süre verilen öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirerek dönem kayıtlarını
yaptırmak zorundadırlar.
(3) Ek sınavlardan başarılı olan öğrenciler, hiç almadığı ve devam şartını yerine getirmediği
derslerin devam şartlarını ek süre içerisinde yerine getirmek zorundadır.
(4) Ek süre verilen öğrenciler; ek süre içerisinde dönem içinde yapılacak sınavlara girerler.
Dönem sonunda ayrıca sınav hakkı verilmez.
(5) Ek süre sonunda mezun olamayan veya başarısız ders sayısını tek derse düşüremeyen
öğrencilerin kayıtları silinir.
(6) Ek süre sonunda başarısız ders sayısını bir derse düşüren öğrencilere, öğrencilik haklarından
yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı verilir.
(7) Ek süre verilen öğrenciler; sorumlu olduğu dersleri açılması halinde, Tarsus Üniversitesinde
veya yaz öğretimi yapan diğer yükseköğretim kurumlarında Tarsus Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre alabilirler.
(8) Yaz döneminden ders alma şartını sağlayan öğrenciler, yaz döneminde aldıkları derslerin
sonuçlarını onaylı olarak, azami süre sonu sınavlarının başlangıcından üç iş günü önce akademik
birimine ulaştırmak zorundadırlar.
C- Sınırsız Sınav Hakkı
(1) Ek sınavlar sonunda, devam koşulunu sağlamış olmaları şartıyla, mezuniyet için bir dersi
kalan öğrencilere, öğrencilik hakkından yararlanmaksızın, başarısız oldukları dersin sınavlarına
sınırsız girme hakkı tanınır.
(2) Program müfredatında yer alan bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için
gereken 2,00 genel not ortalamasını sağlayamadıkları için ilişikleri kesilme durumuna gelen son
dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını
yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Öğrenciler sınavlarına katılmak
istedikleri dersleri dönem başında dilekçe ile kayıtlı oldukları birime bildirmek zorundadırlar.
(3) Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrencilerden, 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 öğrenciler, sınırsız sınav haklarından vazgeçmiş
sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Bu durumda olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) 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 yararlanamaz.

