
KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ  
AZAMĠ SÜRESĠNĠ DOLDURAN LĠSANS VE ÖNLĠSANS ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK 

YAPILACAK EK SINAVLAR ĠLE ĠLGĠLĠ UYGULAMA ESASLARI 
 

26.11.2014 tarih ve 29187 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 Sayılı 

Kanun’la değiştirilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. Maddesi’nin (c) Fıkrası, 

Üniversitemize bağlı Lisans ve Ön 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) fıkrasına göre 

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 içinde 

tamamlanmasını, 

c) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu, ifade eder. 

Buna göre Azami Süresini tamamlayan öğrencilere aĢağıdaki hükümler 

uygulanacaktır.  

1.2021-2022 eğitim-öğretim yılı sonunda azami süresini dolduran 2015 ve önceki yıllarda 

kayıtlı lisans ve 2018 ve önceki yıllarda kayıtlı ön lisans son sınıf öğrencilerine azami süreler 

sonunda kayıtlı olduğu programından mezun olabilmesi için daha önce alıp başarısız 

oldukları (FF, FD) derslerden veya devamsızlıktan kaldığı (DS) dersler için (yaz staj dersi 

hariç) 2 (iki) Ek Sınav hakkı verilecektir. 

 

2. Öğrencilerin her iki sınavdan birer kez yararlanma hakları vardır. Söz konusu sınavlar için 

mazeret sınavı yapılmaz. 

 

3. Ek sınavlar web sayfasında ilan edilen tarihlerde yapılır. Bu tarihlerde başvurmayan ya da 

başvurduğu halde sınavlara katılmayan öğrenciler Ek Sınav hakkını kullanmış sayılır. Ek 

Sınavlar sonunda başarısız ders sayısı 6 (altı) ve üzeri olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği 

kesilir. 

 

4. Azami Süresini tamamlayıp, Ek Sınav hakkını kullanarak başarısız ders sayısını (yaz staj 

dersi hariç) en az 2, en fazla 5’e indiren öğrencilere, hiç almadığı dersleri var ise bu derslerin 

devam zorunluluğunu yerine getirerek aralıksız 3 yarıyıl derslerin sınavlarına (Vize, Final ve 

Bütünleme) girme hakkı verilir. 

 

5. Azami Süresi sonunda; Ek Sınav hakkını kullanmadan başarısız ders sayısı (yaz staj dersi 

hariç) en az 2, en fazla 5 olan öğrencilere, hiç almadığı dersleri var ise derslerin devam 

zorunluluğunu yerine getirerek bu dersler için aralıksız 4 yarıyıl derslerin sınavlarına (Vize, 

Final ve Bütünleme) girme hakkı verilir. 

 

6. 3 yarıyıl veya 4 yarıyıl süre verilen ancak bu süre sonunda 2 (iki) veya daha fazla 

başarısız dersi olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

 

7. Öğrencinin, azami süre sonunda, Ek Sınavlar sonunda veya Ek Sınavlar sonucu verilen ek 

süre (3 yarıyıl / 4 yarıyıl) sonunda 1 (bir) başarısız dersi kalırsa, güz veya bahar yarıyılı dersi 

olduğuna bakılmaksızın her yarıyıl sonunda (Tek Ders Sınavı) sınırsız sınav hakkı tanınır. 



 

 

8. Başarısız olduğu bir (1) ders için öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız sınav 

hakkını kullanan öğrenciler, bu sınavlar sonunda başarılı olup AKTS şartını sağlamış olması 

kaydı ile 2,00 ortalamayı sağlayamadığı takdirde diledikleri derslerden sınırsız süre boyunca 

haklarını kullanmaya devam ederler.  

 

9. 3 yarıyıl veya 4 yarıyıl ek süre verilen öğrencilere bu süre içerisinde bütün derslerini 

başarmış olmak ve AKTS şartını sağlamak kaydı ile 2,00 ortalamayı sağlayamadığı takdirde 

not ortalamalarını yükseltmek üzere verilen sürenin bitimini beklemeden diledikleri derslerin 

sınavlarına sınırsız girme hakkı verilir.  

 

10. Sınırsız sınav hakkı elde eden öğrenci; açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak 

toplam 3 (üç) eğitim-öğretim yılı girmediği takdirde sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır 

ve Üniversite ile ilişiği kesilir.  

 

11. Sınırsız sınav hakkını kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına 

öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Bu ücreti ödemeyen 

öğrenciler sınırsız sınav hakkını kullanamaz. 

 

12. Ek Sınavlarda öğrencinin harf notu mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanarak 

öğrencinin Not Durum Belgesine işlenir. 

 

13. Bulundukları yıl itibariyle Ek Sınava girecek öğrenciler sınavın yapılacağı ilgili 

eğitim-öğretim yılında Yaz Okulundan faydalanamazlar. (Örn: 2018 yılı ve öncesi girişli 

ön lisans öğrencileri veya 2015 yılı ve öncesi girişli lisans öğrencileri 2021-2022 eğitim 

öğretim yılı sonunda açılacak yaz okulundan faydalanamayacaktır. Aksi takdirde ilgili 

öğrencilerin yaz okulu geçersiz sayılacak ve ödemiş oldukları yaz okulu ücretinin iadesi 

yapılmayacaktır.) 

 

14. Azami öğrenim süreleri dolan Lisans ve Ön Lisans öğrencileri Üniversitemiz web 
sayfasında ilan edilen tarihler arasında birimlerine başvuru yaparak EK Sınava katılabilirler. 
Dilekçe ile başvuru yapmayan öğrenci sınav hakkından vazgeçmiĢ sayılır. 

15. Ek Sınava başvuru yapan öğrenci 2 (iki) sınava (Ek Sınav 1 ve Ek Sınav 2) başvuru 
yapmış sayılacaktır.  

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Ek Sınavları için Akademik Takvim; 

Ek Sınav BaĢvuruları   04-08 Temmuz 2022 

Ek Sınav Program   Ġlgili Akademik Birim Web Sayfası  

Ek Sınav-1   25-29 Temmuz 2022 

Ek Sınav-2   08-12 Ağustos 2022 

 


