
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 

Azami Süresi Dolduran 2014 ve Öncesi Girişli Lisans Öğrenciler İçin Ek Sınav Hakları  

Uygulamasına İlişkin Esaslar 

26.11.2014 tarih ve 29187 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 
Sayılı Kanun’la değiştirilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44.maddesi (c) fıkrasının, 
Üniversitemize bağlı ön lisans ve lisans programlarını kapsar. 

Bu Esaslarda geçen tanımlar; 
 
a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi için 
yapması gereken çalışmaların tümünü ifade eden krediyi, 
 
b) Azami öğrenim süresi: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44.maddesi (c) fıkrasında, 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,  
 
c) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu, ifade eder. 
 
Genel Esaslar: 

1. 2014 yılı ve önceki yıllar kayıtlı son sınıf öğrencilerine, azami süreler sonunda kayıtlı olduğu 
programından mezun olabilmek için başarısız dersler (FF, FD, DS) ve müfredatında hiç 
almadığı derslerden İKİ EK SINAV hakkı verilecektir.  

2. Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu diploma programından mezun olabilmek için son sınıf 
öğrencilerine, başarısız ve müfredatında hiç almadığı bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. 
Öğrencilerin her iki sınavdan birer kez yararlanma hakları vardır. Söz konusu sınavlar için mazeret 
sınavı yapılmaz. 

 

3. Öğrenim gördükleri diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden 
geçer not aldıkları hâlde, Yönetmeliğimiz gereği başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not 
ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son sınıf öğrencilerine 
not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. 
 

4. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indiremeyen (yaz staj dersi hariç) 
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

 
5. İki ek sınav hakkı sonucunda, mezun olabilmesi için başarması gereken toplam ders sayısı 
en fazla beş olan öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. 
 
6. İki ek sınav hakkını kullanmadan mezun olabilmesi için başarması gereken ders sayısı en 
fazla beş olan öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir. 
 
7. Ek Süre hakkı elde eden öğrenciler ilgili yarıyılın katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam 
eder. 
 
8. Ek süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler, ilgili birim yönetim kurul kararı gereği 
Üniversite ile ilişikleri kesilir.  
 
9. İki ek sınav hakkını kullanarak mezun olabilmesi için başarması gereken ders sayısı 1 (bir) 
olan öğrencilere başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı verilir. 



10. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenciler, sınava girdiği dersin AKTS 
kredisi başına katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. 

 

11. Açılan sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen 

öğrenciler sınırsız sınav haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve ilgili birim yönetim kurul kararı gereği 

Üniversitemiz ile ilişikleri kesilir. 

 

12. EK Sınav sonunda öğrencinin sınavdan aldığı notun mutlak sisteme göre karşılığıdır ve o 

dersin yarıyıl başarı notudur. 

 
14. Azami öğrenim sürelerinin dolduğu LİSANS diploma programı öğrenciler Üniversitemiz web 
sayfasında ilan edilen tarihler arasında birimlerine başvuru yaparak EK Sınava katılabilirler. Dilekçe 
ile başvuru yapmayan öğrenci sınav hakkından vazgeçmiş sayılır. 

15. Ek Sınava Başvuru Yapan Öğrenci 2 Sınava (Ek Sınav 1 ve Ek Sınav 2) başvuru yapmış 
sayılacaktır.  

16. 2014 yılı ve öncesi kayıtlı son sınıf lisans öğrencilerinin, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar 
yarıyılında kayıt yenileme hakkı bulunmamaktadır. Kayıt yenileyen öğrencilerin tespit edilmesi 
halinde ders kayıtları silinecek ve harç iadeleri yapılmayacaktır. 

 

 
Azami Öğrenim Süreleri Dolan 2014 Yılı ve Öncesi Kayıtlı Son Sınıf Lisans Öğrencileri için 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ek Sınav Akademik Takvim;  

 
  

Ek Sınav Başvuruları   17-31 Ocak 2022 

Ek Sınav Program   İlgili Akademik Birim Web Sayfası  

Ek Sınav-1   28 Şubat-11 Mart 2022 

Ek Sınav-2   21 Mart- 1 Nisan 2022 

  

 

 


