
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNE GÖRE 

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİ UYGULAMASI 

 

1- Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı (azami iki yıl) hariç, kayıt oldukları 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 sonunda 
tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. 

2- Azami sürelerini dolduran öğrencilere; başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek 
sınav hakkı, bu derslerin yarıyıl sonu sınav dönemlerinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan kullandırılır. 
Bu sınavlar sonunda, başarısız ders sayısını, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak 
üzere beş derse indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

3- Azami sürelerini dolduran öğrencilere başarısız oldukları bütün dersler için verilen iki ek sınav hakkı sonrası, 
başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavlara girme hakkını kullanmadan beş derse 
kadar başarısız olanlara dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, 
sınavlarına girme hakkı tanınır.  

4- Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde; 
mezuniyet için gerekli ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO = 2,00)  şartını sağlayamamaları nedeniyle mezun olamadıkları 
için ilişikleri kesilme durumuna gelen son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden ilgili 
yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde açılan sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır.  

5- İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar gereği açılacak sınavlara; üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim- 
öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Açılacak 
sınavlar bakımından sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/ 
öğrenim ücretini ödemeye devam eder, bu öğrenciler sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

6- Yıl içi ve yılsonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri 
için ilişiği kesilen hazırlık sınıfı (azami iki yıl) ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten 
başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Derslere devam yükümlülüklerini yerine 
getirdikleri hâlde not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere 
diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. 

7- Altıncı fıkra gereği sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yılsonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde 
her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların 
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. 

8- Öğrenciler, sınırsız sınav hakkını kullanacağı yarıyılın genel sınav döneminden en geç iki hafta önce hangi 
derslerin sınavına gireceğini belirten bir dilekçeyi, ilgili fakülte / meslek yüksekokuluna verir. 

9- Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır. 

10- Azami öğrenim süreleri ve öğrenci statüsüne ilişkin v.b. esaslar Senato tarafından belirlenir. 
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AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ EK 
SINAVLARINDAN ÖNCEKİ DURUMU 

• Hiç almadığı, DZ veya Başarısız (FF) 
olduğu ders sayısı toplamı 5 dersten 
fazla ise; Öğrencinin durumu Azami 
Öğrenim süresi sınavları sonunda 
değerlendirilir. 

SINAV DURUMU 

• Azami öğrenim süresi ek sınavlarına 
Hiç almadığı, DZ veya Başarısız (FF) 
derslerinden iki sınav hakkı verilir. 

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ EK 
SINAVLARINDAN SONRAKİ 
DURUMU 

 
• Hiç almadığı, DZ veya Başarısız (FF) 

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

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ EK 
SINAVLARINDAN ÖNCEKİ DURUMU 

 
 

• Hiç almadığı, DZ veya Başarısız 
olduğu ders sayısı toplamı 5 ve 
altında ise dört yarıyıl ek süre 
tanınır. 

SINAV DURUMU 

Öğrencinin istemesi halinde azami 
öğrenim süresi ek sınavlarına Hiç 
almadığı, DZ veya Başarısız  (FF) 
derslerinden iki sınav hakkı verilir. 

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ EK 
SINAVLARINDAN SONRAKİ 
DURUMU 

• Hiç almadığı, DZ veya 
Başarısız (FF) olduğu ders 
sayısı 5 ve altında ise sınav 
hakkı kullanılan derslerden üç 
yarıyıl sınav hakkı verilir 

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ EK 
SINAVLARINDAN ÖNCEKİ DURUMU 

• Hiç almadığı, DZ veya Başarısız (FF) 
olduğu ders sayısı 1 (bir) ise sınırsız sınav 
hakkı tanınır. 

SINAV DURUMU 

• Azami öğrenim süresi ek 
Sınavlarına Hiç almadığı, DZ veya 
Başarısız (FF) dersinden girebilir. 

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ EK 
SINAVLARINDAN SONRAKİ 
DURUMU 

• Hiç almadığı, DZ veya 
Başarısız (FF) dersinden 
sınırsız sınav hakkı verilir. 

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ EK 
SINAVLARINDAN ÖNCEKİ DURUMU 

• Bütün derslerden geçer notaldığı halde 
AGNO’ su 2.00 ın altında olan öğrenciye, 
AGNO’yu 2,00’ı sağlayabilmek için 
istedikleri derslerden sınırsız sınav hakkı 
tanınır. 

SINAV DURUMU 

• Azami Öğrenim Süresi ek sınavlarına 
istedikleri derslerinden girebilir. 

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ EK 
SINAVLARINDAN SONRAKİ 
DURUMU 

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

 
 

 Öğrenci, ek süre sınavları sonunda verilen sınav haklarını, yarıyıllarda açılan sınavlarda (ara sınav, yarı 
yılsonu sınavı ve bütünleme) kullanır. 

 
  Sınırsız sınav hakkı verilen ve döneminde açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim- 

öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamayarak 
İlgili Birimlerin Yönetim Kurulları Kararı ile kayıtları silinir.  

 
 Sınavların gün, yer ve saati akademik birimlerce belirlenir. 

 
 Ek sınavda başarılı olabilmek için, en az 45 puan almak zorunludur. Ek sınav başarı notunun 

belirlenmesinde yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz. Harfli not sistemine dönüşüm işleminde 
mutlak not sistemi kullanılır. Sınavda alınan not, o dersin harf notu yerine geçer. 

 
 

 İlişiği kesilecek durumda olan öğrencilere ilişkin karar alma yetkisi akademik birimlerin Yönetim 
Kurulundadır. 

 
 2 ek sınav hakkından faydalanmak isteyen öğrenciler, ek sınav hakkından faydalanacakları döneme ait 

katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemek zorundadır. 
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