
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
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Öğrenim süresi ve ek sınavlar (Değişik: RG-21/08/2015-29452)
MADDE 18 – (1) Üniversitede ön lisans öğreniminin normal süresi iki yıldır.
(2) 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 ön lisans programlarını azami dört 
yıl içinde tamamlamak zorundadır. Hazırlık sınıfı azami süresi iki yıldır. Bu süreye kayıt 
dondurma ve izinli sayılma süreleri dâhil edilmez. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan 
öğrencilerin bu süreleri ise öğrenim süresinden sayılır. Azami süreler içinde katkı payı veya 
öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri 
kesilmez.

(3) Azami süresi sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun olamayan öğrencilerin; 
hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları derslerin toplam sayısı beşten fazla 
olanların kayıtları silinir.

(4) Azami süresi sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun olamayan son sınıf 
öğrencilerine; devam koşulunu yerine getirmiş olmak kaydıyla başarısız oldukları bütün 
dersler için ilgili dönemin bütünleme sınavlarından sonra akademik takvimde belirtilen 
tarihlerde birinci ek sınav ve ikinci ek sınav adlarıyla iki ek sınav hakkı tanınır. Bu sınavlar 
sonunda başarısız ders sayısını, hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları 
dersler ile birlikte beş ve beşin altına indirenlere bu dersler için üç yarıyıl, ek sınavları 
almadan hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları dersler ile birlikte beş 
derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik 
hakkından yararlanmaksızın öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemek koşulu ile açılacak 
sınavlara sınırsız olarak, devam şartını yerine getirmiş olduğu başarısız dersin sınavlarına 
girme hakkı tanınır.

(5) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen 
öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Sınırsız 
hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınavlara girdikleri ders başına öğrenci katkı 
payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışında 
diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav 
yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için 
programı ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıfta ise 
en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı 
verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın 
başvurmaları halinde, her eğitim öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların 
sonunda sorumlu oldukları tüm derslerden başarılı olanların 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 hiç bir şekilde yararlanamazlar.

NOT : Azami süresini doldurmadan önce 2015-2016 güz ve bahar dönemlerinde 
öğrencilerimiz ders alma ve başarı durumlarını kontrol etmeleri gerekir. Ayrıca 2015-2016 
eğitim-öğretim yılı Yaz Okulu’nda da ders alarak başarı durumlarını iyileştirebilirler.
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