
Öğrencinin Azami Öğrenim Süresinin Dolduğunun Öğrenci İşleri Tarafından Tespit Edilmesi.

Devam Hakkı Kullanımı
● Uygulamalı dersler (dönem sonunda final sınavı ile değerlendirilmeyen) ve 

veya daha önce hiç alınmamış derslerden devam hakkı talep edilebilir.
● Derslerin verileceği dönemler dikkate alınarak iki ders dönemi (Güz – Bahar) 

boyunca ders alınabilir.
● Her ders dönemi için azami 30 AKTS ders kaydı yaptırılabilir.
● İki dönemlik toplam 60 AKTS hiç alınmamış ve/veya uygulamalı derslere 

kayıt yaptırılabilir.
● Devam hakkı kullanılırken alttan görünen, sınav şartı sağlanmış derslere 

kayıt yaptırılmaz.
● Öğrenci devam hakkının kullanıldığı dönemler bittikten sonraki ilk Azami Süre 

Sonu Ek Sınav Dönemine katılabilir.
● Öğrenci devam hakkını kullandığı dönem aynı zamanda Ek Sınav hakkını 

birlikte kullanamaz.

Azami Süre Sonu Ek Sınavları
● Öğrenciler 

● Daha önce hiç almadıkları derslerden
● Daha önce aldıkları ancak devamını vermedikleri derslerden
● Daha önce aldıkları ancak FF ile kaldıkları derslerden sınav hakkı talep edebilirler.

● Tek bir sınavla değerlendirilmeyen İşyeri Eğitimi ve işyeri eğitimi uygulaması dersleri, Mesleki 
uygulama ve Staj değerlendirme dersleri (I ve II), Bitirme Projesi gibi uygulamalı derslerde 
● Derse ait özel şartları önceden yerine getirmiş olmak şartı ile (Dosyasını teslim etmek ve 

sunumunu yapmış olmak) bu derslerden sınav talep edilebilir.  
● Bu derslerin özel şartları yerine getirilmeden ilgili dersler için Ek Sınav hakkı talep edilemez.

● DC ve DD notları ile şartlı geçilmiş derslerden sınava girebilmek için öğrencinin mevcut tüm 
derslerini vermiş olması ve buna rağmen not ortalamasının 2.00 değerinden düşük olması 
gereklidir.

● Talep edilen her ders için 2 Ek sınav hakkı verilir.
● 2 ek sınavdan birinde geçer not alınması yeterlidir.

Sonuçlandırma
Derse devam ve/veya ek sınav haklarını kullandıktan sonra beş veya daha az başarısız dersi kalan öğrencilere üç 
yarıyıl ek süre verilir.

Azami öğrenim süresi sonunda derse devam hakkı veya ek sınav hakkı kullanmadan mezun olmak için, öğretim 
programındaki tüm dersler dâhil başarması gereken ders sayısı beş ve daha az olan öğrencilere dört yarıyıl ek süre 
(sınıf geçme esasına göre öğretim yapan birimlerde iki öğretim yılı) verilir.

Ek sınavlar sonunda, mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilere öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız sınav 
hakkı tanınır. 

Ek sınavlar sonunda, mezuniyet için beşten fazla dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Ek süreler sonunda, birden fazla başarısız dersi olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Fırat Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hakkında Senato Uygulama Esasları için tıklayınız

http://www.firat.edu.tr/documents/1643112311.pdf
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