
Hazırlık Hariç

Azami Süre
7 yıl (14 yarıyıl)

Azami süre doldu Son sınıf öğrencisi mi 

Evet
Devam edip başarısız oldukları 
veya hiç almadıkları dersler için 

iki ek sınav hakkı verilir.

Başarısız oldukları ders sayısını

5 (beş) veya altına düşüremeyenler
Üniversite ile ilişiği kesilir.

Başarısız olduğu ders sayısını 

5 (beş) veya altına düşürenler
3 (üç) yarıyıl ek süre verilir.

Ek süreler sonunda, mezun olamayan, 
başarısız ders sayısını tek derse 

düşüremeyenlerin Üniversite ile ilişiği 
kesilir.

Ek sınav haklarını kullanmadan

5 (beş) ders veya  altında dersi 
kalanlar

4 (dört) yarıyıl ek süre verilir.

Ek süreler sonunda, mezun olamayan, 
başarısız ders sayısını tek derse 

düşüremeyenlerin Üniversite ile ilişiği 
kesilir.

Ek sınavlar sonunda veya verilen ek 
süreler sonunda başarısız ders sayısını  

tek derse düşürenler
Sınırsız sınav hakkı  verilir.

Öğrenciler sınava girdikleri dersler için 
Mütevelli Heyet tarafından belirlenen 

ücreti öderler.                                           

Üst üste veya aralıklı olarak toplam        
3 (üç) eğitim-öğretim yılı sınavlara 

girmeyen veya stajını 
tamamlayamayan öğrenci, sınırsız 

sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve 
Üniversite ile ilişiği kesilir.

Başarısız dersi bulunmayıp mezuniyet 
için 2.00 genel not ortalama şartını 

sağlayamayanlar

Diledikleri derslerden sınırsız 
sınav hakkı  verilir.

Öğrenciler sınava girdikleri dersler için 
Mütevelli Heyet  tarafından belirlenen 

ücreti öderler.                                           

Üst üste veya aralıklı olarak toplam           
3 (üç) eğitim-öğretim yılı sınavlara 

girmeyen veya stajını 
tamamlayamayan öğrenci, sınırsız 

sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve 
Üniversite ile ilişiği kesilir.

Hayır Üniversite ile ilişiği kesilir.

Hazırlık 
sınıfında 2 (iki) 

yıllık azami 
süre sonunda 
başarısız olan 

öğrenciler

Devam koşulunu sağlayanlar 
(zorunlu olan 1. yıl için)

3 (üç) yıl içinde 
kullanacağı           
3 (üç) sınav 

hakkı verilir.

Başarılı olursa 
öğrencinin 

kaydı tekrar 
yapılır ve 

öğrenimine 
devam eder.

Lisans Programlarına Kayıtlı Öğrenciler Açısından 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44/c Maddesi Gereğince 
Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Hakları 

Azami Süre Uygulama  Esasları için tıklayınız.

Hazırlık Sınıfı 
Azami Süre 

2 Yıl 

Türkçe 
programlara 

geçiş 
yapabilirler.

Devam 
koşulunu 

sağlamayan 
öğrencilerin 
ilişiği kesilir.

AZAMİ SÜRE SONUNA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

Azami süre doldu 

https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/idari-birimler/ogrenci-isleri-direktorlugu/genel-bilgi/azami-sure

