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KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA VERİLEN EK SINAV VE SÜRELER
İLE İLGİLİ ESASLAR
Öğrenciler, 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 altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak
zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süre sonunda başarısız olan öğrencilere 2547
Sayılı Kanunun 44 üncü maddenin (c) bendi kapsamında verilecek ek süre sınavlarıyla ilgili olarak;
1- Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programından mezun olabilmek için son sınıf
öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir.
2- Bu sınavlar sonunda, başarısız ders sayısı beş, dört, üç ve iki derse indirenlere bu dersler için üç
yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten
başarısız olanlara ise başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır ve ek süre
ile sınırsız sınav hakkı tanınan öğrenciler öğrencilik hakkından yararlanamazlar.
3- Kayıtlı oldukları programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları
hâlde, tabi oldukları eğitim öğretim yönetmeliğine göre başarılı sayılabilmeleri ve mezun
olabilmeleri için öngörülen genel not ortalaması (AGNO) 2.00’ın altında kalması sebebiyle
ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem/sınıf öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek
üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan
ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.
4- Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen
öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.
5- Azami öğrenim süresi sonunda veya ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olanlara sınırsız
sınav hakkı tanınır. Sınırsız sınav hakkı 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.
6- Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, başarı şartını yerine getiremediği
için ilişiği kesilen hazırlık sınıfı öğrencilerine üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir.
Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yılsonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde
eğitim-öğretim yılı başında düzenlenen sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda başarı şartını
sağlayan öğrencilerin 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.
EK- Azami Öğrenim Süresi Sonunda Verilen Ek Sınav ve Süreler İle İlgili Açıklama Tablosu (1 sayfa)
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AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA VERİLEN EK SINAV VE SÜRELER İLE İLGİLİ
AÇIKLAMA TABLOSU
Öğrencilere Öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süreler,
Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler için 7 yıl (14 yarıyıl), Önlisans programlarına kayıtlı öğrencileri için 4 yıldır
(8 yarıyıl).
AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ
EK SINAVLARINDAN
ÖNCEKİ DURUMU
Hiç almadığı veya DZ notlu
dersleri 6 ve üzerinde ise ilişiği
kesilir ya da istemesi halinde
verilen sınav hakkını kullanır.
Hiç almadığı, DZ veya
Başarısız (FF, FD ve YZ)
olduğu ders sayısı 5 dersten
fazla ise; Öğrencinin durumu
Azami Öğrenim süresi sınavları
sonunda değerlendirilir.
Hiç almadığı, DZ veya
Başarısız olduğu ders sayısı 5 ve
altında ise dört yarıyıl ek süre
tanınır.

SINAV DURUMU

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ
EK SINAVLARINDAN SONRAKİ
DURUMU

Öğrencinin istemesi halinde başarısız
(FF, FD ve YZ) derslerine iki sınav
hakkı kullanır.

İlişiği kesilir.

Azami öğrenim süresi ek sınavlarına
başarısız (FF, FD ve YZ) derslerinden
iki sınav hakkı verilir.

Öğrencinin istemesi halinde azami
öğrenim süresi ek sınavlarına başarısız
(FF, FD ve YZ) derslerinden iki sınav
hakkı verilir.

- Hiç almadığı, DZ veya Başarısız (FF,
FD ve YZ) olduğu ders sayısı 6 ve
üzerinde ise ilişiği kesilir
- Hiç almadığı, DZ veya Başarısız (FF,
FD ve YZ) olduğu ders sayısı 5 ve
altında ise üç yarıyıl sınav hakkı verilir.
- Hiç almadığı, DZ veya Başarısız (FF,
FD ve YZ) olduğu ders sayısı 5 ve
altında ise sınav hakkı kullanılan
derslerden üç yarıyıl sınav hakkı verilir.

Başarısız (FF, FD ve YZ)
olduğu ders sayısı 1 (bir) ise
sınırsız sınav hakkı tanınır.

Azami öğrenim süresi ek sınavlarına
Başarısız (FF, FD ve YZ) dersinden
girebilir.

- Başarısız (FF, FD ve YZ) dersinden
sınırsız sınav hakkı verilir.

Bütün derslerden geçer not
aldığı halde AGNO’ su 2.00 ın
altında olan
öğrenciye,
AGNO’yu 2,00’ı sağlayabilmek
için
istedikleri
derslerden
sınırsız sınav hakkı tanınır.

Azami Öğrenim Süresi ek sınavlarına
istedikleri derslerinden girebilir.

AGNO’yu sağlayabilmek için
istedikleri derslerden sınırsız sınav
hakkı tanınır.

Notlar
- Öğrenci, ek süre sınavları sonunda verilen sınav haklarını, yarıyıllarda açılan sınavlarda (ara sınav, yarıyıl sonu sınavı
ve bütünleme) kullanır.
- Sınırsız sınav hakkı verilen ve açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim- öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.
- Hiç almadığı, DZ notlu derslerde ve uygulamalı/uygulaması olan derslerde devam şartı aranır.
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