
EK SINAVLARA AİT AÇIKLAMALAR
 

 

Ek sınavlar sonrası başarısız olduğu ve/veya hiç almadığı 
toplam ders sayısı (Staj dahil) 5’ten fazla ise ilgili akademik birim 

YKK(**) ile öğrencinin ilişiği kesilir.   
Öğrencinin hiç almadığı ders sayısı 5 ten fazla ise bunun 

yanında başarısız olduğu dersler varsa, bu derslerden ek sınavlara girme 
hakkı verilir. Ancak girdiği tüm dersleri geçse dahi ilgili akademik birim 

YKK(**) ile öğrencinin ilişiği kesilir.   

 

 

 

 

Ek sınavlara girmedi ise, hiç almadığı ve/veya alıp başarısız olduğu toplam 
ders sayısı (Staj dahil) 5’ten fazla ise ilgili akademik birim YKK(**) ile 
öğrencinin ilişiği kesilir. 

Ek sınavlar sonrası başarısız olduğu ve/veya hiç almadığı 
toplam ders sayısı (staj dahil) 5 ve 5’in altında ise öğrenciye 3 yarıyıl ek 

süre verilir. Bu süre içinde öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye 
devam eder. 3 yarıyıl sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilgili 

akademik birim YKK(**) ile ilişiği kesilir. (İlişik kesme işlemi öncesi tek 
ders sınavı varsa öğrenci bu sınava alınır, varsa yaz öğretimi sonundaki 

başarı durumu beklenir.) 

 
 

Ek sınavlar sonrası başarısız olunan ders sayısı 1 ise (staj dahi) öğrenciye 
sınırsız sınav hakkı verilir. Açılacak bu sınavlara üst üste veya aralıklı 

olarak toplam 3 eğitim-öğretim yılı girmeyen öğrenci, sınırsız sınav 
hakkından vazgeçmiş sayılır ve ilgili akademik birim YKK(**) ile ilişiği 
kesilir. Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrenciler katkı payını/öğrenim 

ücretini ödemeye devam ederler.  

Ek sınavlara girmedi ise, hiç almadığı ve/veya alıp başarısız olduğu ders 
sayısı  (Staj dahil) 5  ve 5’in altında ise öğrenciye 4 yarıyıl öğrenim hakkı 
verilir. Bu süre içinde öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye 
devam eder. 4 yarıyıl sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilgili 
akademik birim YKK(**) ile ilişiği kesilir. (İlişik kesme işlemi öncesi tek 
ders sınavı varsa öğrenci bu sınava alınır, varsa yaz öğretimi sonundaki 
başarı durumu beklenir.) 

 

Azami öğrenim süresi sonunda ek sınavlara girmeden 1 (bir) dersten (staj 
dahil) başarısızlık dolayısıyla mezun olamayan öğrencilere ek sınava girip 
girmediğine, ek süre verilip verilmediğine bakılmaksızın sınırsız sınav 
hakkı verilir.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hiç almadığı ders 5 ten fazla ise ilgili akademik birim YKK ile öğrencinin 
ilişiği kesilir. 

Hiç almadığı ve/veya ek sınavlara girerek başarısız olduğu toplam ders 
sayısı 5’ten fazla ise ilgili akademik birim YKK ile öğrencinin ilişiği kesilir. 

 Ek sınavlara girmeyip 4 yarıyıl sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilgili 
akademik birim YKK ile ilişiği kesilir. 

Ek sınavlara girerek 3 yarıyıl sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilgili 
akademik birim YKK ile ilişiği kesilir. 

 

 

Sınırsız sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç 
girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve ilgili akademik birim 
YKK ile ilişiği kesilir. 

Ara sınıflarda olup, üç yıl içerisinde üç sınav hakkını kullanarak veya kullanmadan 
başarısız olan öğrencinin ilgili akademik birim YKK ile ilişiği kesilir. 

 

SON SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN 

 

  HAZIRLIK, BİRİNCİ VE ARA SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN 

 

İLİŞİK KESİLME DURUMLARI 

YAPILACAK İŞLEMLER 

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 son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını 
yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. 
(*) Yükseköğretim Yürütme Kurulunun18.04.2012 tarihli toplantısında “azami süresi içinde veya dışında öğrenimini tamamlamamış, ancak zorunlu stajı kalmış 
öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınamayacağına” karar verilmiştir. 
(**) YKK 2547 sayılı Kanun 18/b-5 maddesine göre 
 
 
 

2547 Sayılı  Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendinin 3. paragrafı gereği azami öğrenim süresini tamamlayan ve mezun olamayan son sınıf lisans ve ön 
lisans öğrencileri için yapılacak ek sınavlara ait açıklamalar 

Son sınıf öğrencisi: 2 yılık programlarda 45 AKTS Kredi, 4 yıllık  programlarda  150 AKTS Krediyi başarmış; 5 yıllık  programlarda  beşinci yıl,                                                                                                         
6      yıllık programlarda 6. yıl derslerini   almış   veya    almaya   hak   kazanmış   öğrencilerdir. 

Öğrencinin hiç   almadığı dersler   dışındaki   başarısız   olduğu    tüm dersler (dersi alıp başarısız olduğu ve/veya dersi alıp devamsızlık nedeniyle başarısız 
olduğu) için ders sayısına ve öğrencinin talebine bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. 

 

 

Öğrencinin başarısız olduğu derslerin tamamı hiç almadığı dersler ise ve 5 dersten fazla ise bu öğrencinin ilişiği kesilir. Bu öğrenci ek sınavlara 
giremez. 

Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan hazırlık, birinci ve ara sınıf öğrencilerinin kayıtları silinir. Ancak bu öğrenciler için aşağıdaki 
haklar verilir ve işlemler uygulanır. 

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirerek tüm dersleri almak şartı ile; 1. sınıfta en fazla 1 dersten başarısız olan öğrencilere 3 yıl 
içerisinde kullanacakları 3 sınav hakkı verilir. 

 
Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirerek tüm dersleri almak şartı ile; ara sınıflarda en fazla 3 dersten başarısız olan öğrencilere 3 yıl 
içerisinde kullanacakları 3 sınav hakkı verilir. 

 

İlgili döneme kadar aldığı tüm derslerden başarılı olup not ortalamasını sağlayamayan hazırlık sınıfı dahil ara sınıflarda da sene kaybeden 
öğrencilere diledikleri 3 dersten 1 sınav hakkı verilir. 

 
Yukarıdaki sınavlara öğrencinin girebilmesi için başvuru yapması gerekir. Bu sınavlar her eğitim öğretim yılı başında (derslerin başlama 
tarihinden azami 2 hafta önce) yapılır. 

 
Sınavların sonunda sorumlu oldukları dersleri başaramayanların kayıtları silinir. Dersleri başaranlar eğitimine kaldıkları yerden devam ederler. 

 


