2547 SAYILI KANUNUN 44/C MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN EK SINAVLARIN
UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
1. Öğrencilerin azami öğrenim süresi 2 yıllık programlarda dört yıl, 4 yıllık programlarda
yedi yıl, 6 yıllık programlarda ise dokuz 9 yıldır. Ancak, üniversiteye kayıt
yaptırdığında bir intibakı söz konusu olan öğrenciler için azami süre intibak ettirildiği
yarıyıldan başlayarak hesaplanır. Azami öğrenim süresinin bahar dönemi sonunda
dolması durumunda öğrenciye takip eden yaz okulunda ders alma hakkı tanınır.
2. “Alınıp Başarısız Olunan Ders (FD, FF, NA veya U notu alınan)”, “Alınıp Çekilinen
Ders (W notu alınan)” ve “Hiç Alınmamış Ders” ilgili Kanunda belirtilen başarısız
dersler kapsamındadır.
3. Projeli dersler (bitirme ödevleri, laboratuvar dersleri vb), stüdyo dersleri ve staj dersleri
ilgili Fakülte/Yüksekokulların önerisi üzerine Senato kararıyla “Doğrudan Sınav
Yapılamayacak Ders” olarak belirlenir.
4. Azami öğrenim süresi sonunda “Alınıp Çekilinen Ders”, “Hiç Alınmamış Ders” ve
“Doğrudan Sınav Yapılamayacak Ders” adedi toplam 6 (altı) ve üzerinde olan
öğrencilerin üniversiteyle ilişiği kesilir.
5. Azami öğrenim süresi sonunda “Alınıp Çekilinen Ders”, “Hiç Alınmamış Ders” ve
“Doğrudan Sınav Yapılamayacak Ders” adedi toplam 5 (beş) ve altında olan
öğrencilere “Doğrudan Sınav Yapılamayacak Dersler” dışında kalan “Alınıp Başarısız
Olunan Dersler” için bir sonraki eğitim-öğretim dönemi (Güz veya Bahar dönemi)
başlamadan iki ek sınav hakkı verilir. Bu öğrenciler ek sınavlara, Öğrenci İşleri
Direktörlüğüne başvurmak suretiyle ve belirlenen sınav ücretini ödeyerek katılabilirler.
6. Bu iki ek sınav hakkı sonunda “Alınıp Çekilinen Ders”, “Hiç Alınmamış Ders”,
“Doğrudan Sınav Yapılamayacak Ders” ve “Alınıp Başarısız Olunan Ders” adedi
toplamı 5 ve altında olan öğrencilere üç yarıyıl, söz konusu ders adedi toplamı ek
sınavlara girmeksizin 5 ve altında kalan öğrencilere ise dört yarıyıl ek süre verilir. Bu
ders toplamı 6 ve üstünde olan öğrencilerin üniversiteyle ilişiği kesilir.
7. Bu iki ek sınav sonunda “Alınıp Başarısız Olunan Ders” sayısı bir olan öğrencilere,
öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız süreyle bu dersin sınavlarına girme
hakkı tanınır.
8. Ek süre içerisinde öğrenciler başarısız oldukları tüm derslere açıldıkları dönemlerde
üniversite yönetmelikleri çerçevesinde ve dönem ücretlerini ödeyerek kayıt yaptırırlar.
Staj dersleri hariç başarısız ders adedi iki ve daha az olan öğrenciler o yıl için belirlenen
ders ücretini öderler.
9. Öğrenciler kayıt yaptırdıkları bu derslerden “Alınıp Çekilinen”, “Hiç Alınmamış” ve
“Doğrudan Sınav Yapılamayacak Derslere” devam etmek ve dersin tüm
yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.
10. Öğrenciler “Alınıp Başarısız Olan Derslerde” ise yalnızca dersin yarıyıl sonu sınavına
girerler. Dersin harf notu bu sınavda alınacak puana göre dersin öğretim elemanı
tarafından takdir olunur.
11. Ek süre içerisinde başarısız ders sayısını bire indiren öğrencilere Madde 7 uyarınca
sınırsız sınav hakkı tanınır.
12. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları
hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını
sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen öğrencilere not
ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.
Ancak, bu dersin “Doğrudan Sınav Yapılamayacak bir Ders Olması” durumunda
öğrencinin derse devam etmesi ve dersin tüm yükümlülüklerini getirmesi gerekir. Bu
öğrenciler sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
13. Madde 6, Madde 10 veya Madde 11 uyarınca sınırsız sınav hakkı elde eden öğrenciler,
dersin güz, bahar veya yaz okulunda açıldığı dönemlerde yarıyıl sonu sınavlarına,

Öğrenci İşleri Direktörlüğüne başvurmak suretiyle ve belirlenen sınav ücretini
ödeyerek katılabilirler.
14. Madde 5’te belirtilen ek sınavlar için mazeret sınavı verilmez. Bu sınavlara ilan edilen
tarihlerde girmeyen öğrenciler sınav haklarını kullanmış sayılırlar.
15. Madde 6, Madde 10 veya Madde 11 kapsamında sınırsız sınav hakkı elde eden
öğrenciler sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmedikleri takdirde sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve üniversiteyle
ilişikleri kesilir.

