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Esasları

DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere Üniversitemiz Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 18. Maddesi 
(Öğrenim süresi ve ek sınavlar) gereği, ön lisans programını azami dört yılda tamamlayamayan öğrencilerin 
2017-2018 eğitim yılı sonu itibariyle öğrencilik hakları sona ermiş olup, bundan sonraki süreç ile ilgili bazı 
tereddütlere düşülmüştür.

 
Üniversitemizde uygulama birliğinin sağlanabilmesi adına 13.12.2018 tarih ve 2018/200 sayılı karar ile 

"Lisans & Önlisans Programlarında Azami Süre ve Ek Süre Sınavları Uygulaması" Üniversitemiz Senatosunca 
kabul edilmiştir.

 
Uygulama esaslarına göre, biriminiz programlarında kayıt yılı 2014 ve öncesi olan tüm öğrencilerin 

(yatay geçiş ile kayıt olanların üniversiteye ilk kayıt tarihleri dikkate alınarak) incelenerek; kaydı silinecek 
olanların ekte yer alan Tablo-1 (Yönetim kurulu olan birimlerin karar alarak), sınırsız sınav hakkı elde edenlerin 
Tablo-2, üç dönem hakkı elde edenlerin Tablo-3 ve dört dönem hakkı elde edenlerin ise Tablo-4 ile bilgilerinin 
28.12.2018 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na gönderilmesi gerekmektedir.

 
Ayrıca dönem hakkı ve sınırsız sınav hakkı elde eden öğrencilerin öğrencilik hakları bulunmaksızın, 

dönem katkı payı/öğrenim ücretini ödemek koşulu ile sadece dönem sonu (final) sınavları ile birlikte yapılacak 
olan ek süre sınavlarına girmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasını rica ederim.

Prof.Dr. İdris ŞAHİN
Rektör V.
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Düzce Üniversitesi

Lisans & Önlisans Programlarında Azami Süre Sonu Ve Ek Süre Sınavları Uygulama Esasları

1- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Düzce Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ‘ne 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 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 zorundadır.

2- İlgili kanun ve yönetmelik maddesi 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlandığından 2014-2015 yılında tüm öğrenciler azami süre 
bakımından 1.sınıf olarak kabul edilmiştir.

3- Hazırlık sınıfı azami süresi iki yıldır.
4- Üniversitemize yatay geçiş ile kayıt olan öğrencilerin azami süreleri, yatay geçiş hakkı kullanmadan önce kayıt yaptırdığı yıla göre hesaplanır.
5- Dikey geçiş sınavı ile üniversitemize yerleşen öğrenciler (önlisansda geçen süreleri 4 yarıyıl kabul edildiğinden) hangi yarıyıla (sınıfa)  intibak ettirilirse ettirilsin 

azami süreleri 10 yarıyıldır.
6- Mühendislik tamamlama programına kayıtlı öğrencilerin azami süreleri, YÖK tarafından belirlenen müfredatı uygulayan programlarda 4 yarıyıl, YÖK tarafından 

belirlenen müfredata artırım yapan programlarda 6 yarıyıldır. Bu süreler sonunda öğrenimini tamamlayamayan öğrencilere azami süre sonu sınav hakkı 
kullandırılmaksızın kayıtları ilgili yönetim kurulu kararı ile silinir.

7- Azami süre, ilgili eğitim öğretim yılının yarıyıl sonu sınavları itibariyle sona erer.
8- Azami süresini tamamlamış öğrenciler öğrencilik haklarından (kayıt dondurma, özel öğrencilik, yatay geçiş, yaz okulu, tek-çift sınavları vs. ) yararlanamazlar.
9- Azami süresi sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun olamayan son sınıf öğrencilerine; devam koşulunu yerine getirmiş olmak kaydıyla başarısız oldukları (FF, 

FD, YZ, EKS, I) dersler için ilgili dönemin yarıyıl sonu sınavlarından sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde birinci ek sınav ve ikinci ek sınav adlarıyla iki ek 
sınav hakkı tanınır.

10- AZAMİ SÜRE SONU (2 ek sınav) SINAVINA GİREBİLMEK İÇİN;
a) Normal 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 yılı tamamlamış olmak.
b) Son sınıf öğrencisi olup, mezun olması için gerekli tüm derslerini almış olmak.
c) Transkriptinde devam koşulunu yerine getirmemiş (DVZ notu) veya hiç almadığı ders bulunmamak.
d) Sınavına gireceği eğitim öğretim döneminin katkı payını/öğrenim ücretini ödemiş olması gerekmektedir.

11- Azami süre sonu ve ek süre sınavlarının mazeret sınavları yoktur. 
12- Azami süre sonu ve ek süre sınavlarından alınan başarı notu, harf notuna çevrilerek transkriptine işlenir.
13- Öğrenciler 1. ek sınav ve 2. ek sınavda sınavına girecekleri dersleri kendileri belirler. 1. ek sınava girmeyen 2. ek sınava girebilir. 1. ek sınavda alıp başarısız olduğu 

dersin sınavına 2. ek sınavda tekrar girebilir. Öğrenciler sınava gireceği dersler için ilgili bölüm başkanlığına azami süre sonu sınav başlama tarihinden 7 gün 
öncesinde başvuru yapması gerekir. 



14- Güz yarıyılında yapılacak azami süre sonu sınavlarına sadece kayıt dondurma, disiplin işl vs. nedenlerden azami süresi güz yarıyılında dolan öğrenciler girebilir.
15- Mezuniyetleri için AGNO’yu sağlayamayan azami süresini aşan öğrenciler istedikleri ders için azami süre sonu sınavına girebilir. Öğrenciler sınava gireceği dersler 

için ilgili bölüm başkanlığına azami süre sonu sınav başlama tarihinden 7 gün öncesinde başvuru yapması gerekir. 
16- Öğrenciler hiç almadığı veya devam koşulunu yerine getirmediği derslerden azami süre sonu sınavına giremez.
17- Azami süresi sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun olamayan öğrencilerin; hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları dersleri bulunması 

halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile silinir.
18- Azami süre sonu sınavları sonunda başarısız ders sayısı beşten fazla olanların kayıtları silinir.
19- Tümüyle uygulamalı olan derslerin (staj, bitirme ödevi, tez, uygulama vs.) (ders planında yer alan tüm dersler ders olarak kabul edilecektir “staj, bitirme ödevi, tez, 

uygulama vs” ) başarı değerlendirmesi ilgili bölüm başkanlığınca yapılır. 
20- AZAMİ SÜRE SONU sınavlarına girerek başarısız ders sayısını 5 veya 5 in altına indirene 3 dönem EK SÜRE sınav hakkı verilir.
21- AZAMİ SÜRE SONU sınavına girmeden başarısız ders sayısını 5 veya 5 in altına indirene 4 dönem EK SÜRE sınav hakkı verilir.
22- Azami süre sonu sınavlarına girerek ve girmeden sadece 1 (bir) dersten başarısız olan veya AGNO nedeniyle mezun olamayan öğrencilere sınırsız EK SÜRE sınav 

hakkı verilir.

EK SÜRE SINAVLARI
23- Ek süre içinde ;

a) Azami süre sonu sınavlarına girerek veya girmeden dönem hakkı elde etmiş ve sınırsız sınav hakkı bulunan öğrenciler, dönem katkı payını/öğrenim ücretini 
ödeyerek başarısız oldukları derslerin (FF, FD, YZ, EKS, I) ek süre sınavlarına girebilir. Bu durumdaki öğrenciler kayıt yenileme işlemi yapmayacaktır.

b) Azami süresini tamamlamış, ek süre (4 dönem, 3 dönem ve sınırsız sınav hakkı) elde etmiş öğrenciler bir daha AZAMİ SÜRE SONU sınavlarına giremezler. 
c) Azami süresini tamamlamış, 4 dönem veya 3 dönem hakkı elde etmiş öğrenciler bu süreler içinde başarısız ders sayısını 1’e düşürerek veya tüm derslerinden 

başarılı olduğu halde AGNO nedeniyle mezun olamamaları halinde sınırsız sınav hakkı elde ederler.
d) Ek süre sınavları için başvuru dönem sonu (final) sınav başlangıç tarihinden 7 gün önce ilgili bölüm başkanlığına öğrenci tarafından yapılır.  Bölüm başkanlığınca 

bu öğrenciler için sınav tarihleri dönem sonu (final) sınav tarihleri arasında belirlenir.
e) Öğrenci ek süre sonu sınavlarına her iki dönem dersleri içinde girebilir.

24- Ek süre sınavları sonunda dönem hakkı dolan öğrencilerden;
a) Başarısız ders sayısı 2-5 arası olanların kayıtları ilgili yönetim kurulu kararı ile silinir.
b) Başarısız ders sayısı 1 (bir) veya AGNO nedeniyle mezun olamayanlara sınırsız sınav hakkı verilir.
c) Sınırsız sınav hakkını üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan 

yararlanamaz. Kayıtları ilgili yönetim kurulu kararı ile silinir.



AZAMİ SÜRE SONUNDA 

Hiç almadıkları, DVZ ve NA notu olan dersleri 
olanların

Başarısız ders (FF, FD, YZ, EKS, I) sayısı 
toplam 2-5 arası olanlara

İlgili Yönetim Kurulu 
Kararı ile Kayıtları 

Silinir.

Sınırsız Sınav Hakkı Verilir.

Başarısız ders (FF, FD, YZ, EKS, I) sayısı 
toplamı 6 ve üzeri olanlar

AZAMİ SÜRE 
SONU 

SINAVI
(Devam 
koşulunu 
sağladığı 

derslerden)
(Ek sınav 1)
(Ek sınav 2)

Azami süre sonu 
sınavına girmeden 

4 DÖNEM ek süre

İlgili Yönetim 
Kurulu Kararı 

ile Kaydı 
Silinir.

Sınırsız Sınav 
Hakkı

Azami süre sonu sınavları öncesinde veya 
sonrasında başarısız 1 (bir) dersi kalan veya 

AGNO sağlayamadığından mezun 
olamayanlara

Başarısız ders 
sayısı 2-5 arası 

olanlara
3 DÖNEM ek süre

Verilen Ek Süreler 
(3 ve/veya 4 

dönem) sonunda 
Başarısız (FF, FD, 
EKS,YZ Ve I) ders 
sayısı toplam 2-5 

arası olanların 

Başarısız ders (FF, 
FD, EKS,YZ Ve 

I) sayısı toplamı 6 
ve üzeri olanların

3 (üç) eğitim 
öğretim yılı 

girmeyen sınava 
girmeyenlerin


