
AFYONKARAHĠSAR SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE 

LĠSANS ÖĞRENĠMĠNDE AZAMĠ ÖĞRENĠM SÜRELERĠ SONUNDA VERĠLECEK 

SINAV HAKLARI UYGULAMA ESASLARI 

Amaç 

Madde 1- Bu uygulama esaslarının amacı, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine 

bağlı ön lisans ve lisans birimlerde öğrenim gören öğrencilerden azami öğrenim süresini 

tamamlayanlar hakkında yürütülecek işlemleri belirlemektir. 

 

Kapsam  

Madde 2- Bu uygulama esasları, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri bağlı birimlerde öğrenim 

gören ön lisans ve lisans öğrencilerinden azami öğrenim süresini dolduranları kapsar. 

 

Dayanak  

Madde 3- Bu uygulama esasları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44’üncü maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

  

Azami öğrenim süresi 

Madde 4- 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre; 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. 

 

Başvuru ve ek sınav hakkı  

Madde 5- Azami öğrenim süresi sonunda devam şartını yerine getirdiği başarısız dersi 

bulunan veya müfredatında eksik/hiç almadığı dersi bulunmayan tüm öğrencilerin başvuru 

hakkı vardır. Devam şartını yerine getirmediği veya müfredatında eksik/hiç almadığı dersi 

bulunan öğrencilerin başvuru hakkı yoktur. 

 

Başvuru  

Madde 6- Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler, bütünleme sınavlarının 

sonuçlanması takip eden 15 gün içinde dilekçe ile kayıtlı oldukları birime başvururlar. Bu 

süre içerisinde dilekçe ile başvuru yapmayanlar sınav haklarından vazgeçmiş sayılırlar. 

 

Ek sınav hakkı ve takvimi 

Madde 7- Başvuru şartlarını taşıyıp, başvuru yapanlara ilgili yönetim kurulu tarafından iki ek 

sınav hakkı verilir. Sınavlar; güz ve bahar yarıyılı sonunda başvuruların sona erdiği tarihi 

izleyen bir ay içerisinde yapılır. Başvuruların bitimini izleyen bir hafta içerisin de ilgili 

yönetim kurulu sınavın yapılacağı yer, tarih ve saati belirlenir ve ilan edilir. 

 

Ek sınavlar 

Madde 8-  Sınavlar yönetim kurulu tarafından belirlenen yer ve zamanda yapılır. Sınavların 

başarı notuna katkısı % ‘de 100 olup, başarılı sayılmak için YT veya en az CC almak 

gerekmektedir. 

 

Sınav Hakları  

Madde 9- a) 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, bir 

dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız 



oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bu öğrenciler dersin açıldığı yarıyıldaki vize, 

yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girerler.  

b) 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.  

 

Kayıt silme 

Madde 10– Azami öğrenim süresi sonunda; 

a) 5’inci maddedeki başvuru ve ek sınav hakkı bulunmayanların,  

b) 5’inci madde kapsamında başvuru hakkı bulunup, 6’ncı madde hükümlerine göre 

başvuru yapmayanların, 

c) Başvuru yapıp sınav hakkını kullandıktan sonra başarısız ders sayısını 5’e 

düşüremeyenlerin, 

d) 9’uncu maddenin b fıkrasındaki sınav haklarından vazgeçmiş olanların, 

Başarısızlık sebebi ile ilgili yönetim kurulu kararına istinaden kaydı silinir. 

 

Yürürlük  

MADDE 13– Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğreniminde 

Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Hakları Uygulama Esasları Senato’da 

kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 14- Bu uygulama esaslarını Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Rektör’ü yürütür. 

 


