Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunun 10.12.2021 tarih, 2021/21-3 sayılı kararı;
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. maddesinin c fıkrası uyarınca hazırlanan önlisans
ve lisans programlarını kapsayan “Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Yapılacak İşlemlerin”
aşağıdaki şekliyle kabulüne;
AZAMİ EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRESİ SONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER
1. AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİ
Öğrenim Türü
Öğrenim Süresi 2 Yıl Olan Önlisans programları
Öğrenim Süresi 4 Yıl Olan Lisans programları
Öğrenim Süresi 5 Yıl Olan Lisans programları
Öğrenim Süresi 6 Yıl Olan Lisans programları












Azami Süre
4 yıl
7 yıl
8 yıl
9 yıl

Yabancı dil hazırlık sınıfında (Bir yıl süreli hazırlık sınıfını başarısızlıktan dolayı tekrarlamak
zorunda kalan öğrencilerin 2. yılları da dâhil) geçirilen süre, programın azami öğrenim
süresinden sayılmaz.
Kayıt dondurmalar, eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden
sayılır.
Öğrencinin her dönemi, katkı payı ödeyip ödemediği veya kayıt yaptırıp yaptırmadığına
bakılmaksızın azami öğrenim süresinden sayılır.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile kayıt yaptıran öğrencilerin azami süreleri programın azami
süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır.
Kurumlar Arası Yatay Geçişlerde (AGNO ya göre) Süre Hesaplaması; öğrencinin önceki
Yükseköğretim kurumunda öğrenim gördüğü süreler azami öğrenim süresine dahil edilir.
Örneğin; 7 yıl azami süresi olan lisans programında önceden dört yarıyıl (2 yıl) öğrenim
görmüşse kalan azami süre on yarıyıl (5 yıl) olarak hesaplanır.
Merkezi Yerleştirme Puanıyla (Ek Madde 1) Yatay Geçişlerde Süre Hesaplaması;
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde-1’in 2. fıkrası: (Ek: RG-18.3.2016-29657) “Bu madde
kapsamında eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin
azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır”.
Azami öğrenim süreleri içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt
yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak üniversitenin yetkili
kurullarının kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin
ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri
kesilebilir.

2. AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN
YAPILACAK EK SINAVLAR VE SÜRELER
 Öğrencilere, azami öğrenim süresini doldurdukları eğitim-öğretim yılının sonunda başarısız
oldukları bütün dersler için kullanabilecekleri iki ek sınav hakkı verilir.
 Öğrenciler, azami öğrenim sürelerinin dolduğu eğitim-öğretim yılının sonunda önceden ilgili
akademik birimlerce ilan edilen süreler içerisinde başvuruda bulunurlar. Başvuruda
bulunmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılır.







Azami öğrenim süresi sonunda ek sınavlara girmeyen öğrenciler, ek sınav hakkını kullanmış
sayılırlar ve öğrencilere bu hak bir daha verilmez.
Ek sınavlar, 1. Ek Sınav ve 2. Ek Sınav olmak üzere iki ayrı oturumda yapılır. Öğrenciler, 1.
Ek Sınavda başarısız oldukları veya 1. Ek Sınavda girmedikleri dersler için 2. Ek Sınav
haklarını kullanabilirler.
Sınav tarihi, yer ve saati ilgili akademik birimler tarafından belirlenir ve ilan edilir.
Öğrencilerin ek sınavlarda başarılı sayılması için, bağlı bulundukları eğitim-öğretim ve sınav
yönetmeliğinde belirtilen başarı şartını sağlamaları gereklidir.
Azami öğrenim süresi sonunda;

I.

II.

III.

IV.

V.

Hiç almadığı ders sayısı 5 (beş) ten fazla olan öğrencilerin ilgili akademik birimlerin yönetim
kurulu kararı ile kaydı silinir. Ancak talep eden öğrenciler, başarısız olduğu derslerden ek
sınavlara girebilir. Uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki
derslere devam şartı aranmaz.
Ek sınav hakkını kullanmadan, başaramadığı (başarısız olduğu, hiç almadığı veya devamsız
olduğu) toplam ders sayısı 5 (beş) ders ve altında olan öğrencilere, bu dersler için 4 (dört)
yarıyıl (yıllık plana tabi olan programlarda 2 yıl) ek süre tanınır.
Öğrenciler, bu derslerden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce hiç almadığı ve/veya
devamsız olduğu derslere talepleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere devam edebilirler.
Azami öğrenim süresi sonunda hiç almadığı ve/veya devamsız dersleri olan öğrenciler, verilen
ek süre içinde derslerin devam koşulunu yerine getirmek ve dersten başarılı olmakla
yükümlüdür. Verilen 4 yarıyıl ek süre sonunda mezun olamayan veya başarısız ders sayısını
1 (bir) derse indiremeyen öğrencilerin ilgili akademik birim yönetim kurulları kararı ile
kayıtları silinir. Ek süre kullanma durumunda olan öğrenciler dönem başına öğrenci katkı
payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, ek süre dışındaki diğer
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Ek sınav hakkını kullanarak, başaramadığı (başarısız olduğu, hiç almadığı veya devamsız
olduğu) toplam ders sayısını 5 (beş) ders ve altına indiren öğrencilere, bu dersler için 3 (üç)
yarıyıl ek süre tanınır.
Öğrenciler, bu derslerden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce hiç almadığı ve/veya
devamsız olduğu derslere talepleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere devam edebilirler.
Azami öğrenim süresi sonunda hiç almadığı ve/veya devamsız dersleri olan öğrenciler, verilen
ek süre içinde derslerin devam koşulunu yerine getirmek ve dersten başarılı olmakla
yükümlüdür.
Verilen 3 yarıyıl ek süre sonunda mezun olamayan veya başarısız ders sayısını 1 (bir) derse
indiremeyen öğrencilerin ilgili akademik birim yönetim kurulları kararı ile kayıtları silinir. Ek
süre kullanma durumunda olan öğrenciler dönem başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini
ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, ek süre dışındaki diğer öğrencilik haklarından
yararlanamazlar.
Azami öğrenim süresi veya ek sınavlar sonunda devamsız, hiç almadığı veya başarısız
ders sayısını 1 (bir) derse indiren öğrenciler; öğrencilik hakkından yararlanmaksızın
“başarısız” oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı; “devamsız” oldukları veya “hiç
almadıkları” dersin sınavlarına ise ancak talep etmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere
dersin devam koşulunun yerine getirilmesiyle sınırsız girme hakkı elde eder. Sınırsız hak
kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı
payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Açılacak ek sınavlara (staj dahil), üst üste
veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav
hakkından vazgeçmiş sayılır ve ilgili akademik birimin yönetim kurulu kararıyla
kayıtları silinir.

VI.

VII.

Kayıtlı oldukları programdan mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden geçer not
aldıkları hâlde tabii oldukları yönetmelikte başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not
ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle mezun olamayan öğrencilere not ortalamalarını
yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.
Staj uygulaması da 1 (bir) ders sayılır. Stajını yapmamış veya stajdan başarısız olmuş
öğrenciler ek süre içinde staj uygulamasına katılmak ve başarmak zorundadır. (YÖK 83147
sayılı yazısı)

3. EK SÜRE HAKLARININ UYGULANIŞI, NOT GİRİŞLERİ ve DERS SEÇİMİ
Ek sınavlar sonrası ek süre elde eden öğrenciler ilgili dönemin katkı payı/öğrenim ücretini
yatırdıktan sonra ders kaydı/kayıt yenileme veya ekle-sil-onayla işlemini yapmak zorundadır.
Öğrenciler, ek süre verilen derslerin sınav haklarını ilgili yarıyıllarda açılan ara sınav ve
dönem sonu sınavlarında kullanır.
Sınırsız Sınav hakkı elde eden öğrenciler için bu sınavlar, her dönem sonu yapılan Tek Ders
Sınavları ile birlikte yapılır. Öğrenciler sınav tarihinden 1 hafta öncesine kadar müracaat
ederek sınırsız sınav haklarını kullanabilirler
Sınırsız Sınav hakkı elde edilen ders daha önce hiç alınmadıysa bir defaya mahsus olmak
üzere ders seçimi yapılır ve devam şartı aranır.

I.

II.

III.

4. HİÇ ALINMAYAN DERSLER İLE DEVAMSIZLIKTAN BAŞARISIZ OLUNAN
DERSLER
2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında bir defaya mahsus olmak üzere;
COVID-19 Pandemi koşulları dikkate alınarak, 26/10/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme
Kurulu toplantısı ile 27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı uyarınca Güz
Yarıyılı sonunda yapılacak Ek Sınavlar için uygulanacak hükümler; (YÖK kararları)
I.

II.

III.

IV.
V.

2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında azami öğrenim süresini
dolduran ve ilişikleri kesilen öğrencilerin sadece devam şartını sağlayıp başarısız oldukları
derslerin ek sınavlarından yararlandıkları dikkate alınarak hiç almadıkları dersler ile
birlikte devamsızlıktan başarısız oldukları dersler için 2 ek sınav hakkı verilir.
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı sonunda azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin
devam şartını sağlayıp başarısız oldukları dersler ile devamsızlıktan başarısız oldukları
derslerin ek sınav hakkından yararlandıkları dikkate alınarak sadece hiç almadıkları dersler
için 2 ek sınav hakkı verilir.
Hiç almadıkları, doğrudan sınav yapılmayıp yarıyıl içi çalışmalarına göre başarı notu
verilen uygulamalı, uygulaması olan dersler ile birlikte devamsızlıktan başarısız oldukları
uygulamalı, uygulaması olan derslere bir defaya mahsus olmak üzere talepleri halinde devam
etmeleri için ek süre verilir.
Staj uygulaması da "bir ders" kabul edilmek suretiyle staj uygulamasına katılması için ek
süre verilir.
Azami süresini dolduranlar, 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ilgili
akademik birimlere Dilekçe ile başvurmaları halinde ek sınav haklarından yararlanabilir.

