
 

Azami Öğrenim Süresi Sonu Başvuru ve Sınav Takvimi (*) 

Son Başvuru Tarihi 31 Ocak 2022 

1.Azami Öğrenim Süresi Sonu Sınavları 07 - 18 Şubat 2022 

Ara                                               21 – 25 Şubat 2022 

2.Azami Öğrenim Süresi Sonu Sınavları 28 Şubat – 11 Mart 2022 

 

(*)  Azami süresi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda (yaz öğretimi sonu) sona eren 

öğrenciler; 28.09.2021-01.10.2021 ile 12.10.2021-15.10.2021 tarihlerinde yapılan azami 

süre sonu ek sınav döneminde mazun olmaları için gerekli tüm derslerden iki sınav 

hakkını kullanan veya kullanmak için başvuru yapan ancak derslerden başarısız olan 

öğrenciler tekrar başvuru yapamazlar.  

(*)  Azami süresi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda (yaz öğretimi sonu) sona eren 

öğrenciler; 28.09.2021-01.10.2021 tarihindeki sınav döneminden sonra başvuru yapan 

12.10.2021-15.10.2021  dönemindeki sınavlara katılan ancak başarısız olduğu 

derslerden  ikinci ek sınav hakkını kullanmayan öğrenciler hiç almadıkları derslerle 

birlikte 31.01.2022 tarihine kadar başvuru yapacaklardır. 

(*)  Azami süresi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda (yaz öğretimi sonu) sona eren 

öğrenciler; 28.09.2021-01.10.2021 ile 12.10.2021-15.10.2021 sınav döneminde sınav 

haklarını kullanmak için hiç başvuru yapmayan öğrenciler 31.01.2022 tarihine kadar 

başvuru yapacaklardır. 

(*) 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren (2018-2019, 2019-2020 Eğitim-Öğretim 

yılları ile 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonu dahil) ilişiği kesilen önlisans 

öğrencileri; Devamsız ve hiç almadıkları derslerden ek sınav hakkını 

kullanamadıklarından ders sayısını 5 ve altına düşüremedikleri için önlisans 

programlarından  ilişiği kesilen öğrenciler 31.01.2022 tarihine kadar başvuru 

yapacaklardır. 

(*) 2021-2022 Eğitim-Öğreim Yılı Güz Yarıyılı sonunda azami süresi dolan öğrenciler; 

Başarısız, devamsız, hiç almadıkları dersler için 31.01.2022 tarihine kadar başvuru 

yapacaklardır. 

(*) Başvuru yapmayan öğrenciler; azami süreasi dolduğu halde 31.01.2022 tarihine 

kadar ek sınava girmek için başvuru yapmayan öğrenciler azami süre sonu ek sınav 

haklarını kullanmış sayılacaklardır. 

(*) Başvuru formuna eksik ders yazan veya yazmayı unutan öğrenciler; 31.01.2022 

tarihine kadar yapılacak olan başvuru formlarına başarısız, devamsız, hiç almadığı 

ders/dersleri yazmayı unutan veya eksik yazan öğrenciler sınav takvimi içinde olmak 

koşulu ile sınav haklarından yararlanabileceklerdir. 11.03.2022 tarihinden sonra  

unutulan veya eksik kalan dersler için yeni sınav hakkı verilmeyecektir. 


