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2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) bendi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 

E-75850160-104.01.01.01-73154 sayılı yazısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 01.10.2021 tarihinde 
yapılan açıklama gereği; 

 

→Azami süreler kapsamında alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış dersler için, 

→2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ek sınava girmeden ilişiği kesilenler için aşağıda belirtilen 
açıklamalar doğrultusunda ve belirlenen takvime göre Ek Sınav yapılacaktır. 

 

1) Azami Süresini dolduranlar; 

 
→Hazırlık,  

→Ara sınıf,  

→Son sınıf öğrencileri ile,  

→Mezuniyet için öngörülen not ortalamalarını, kazanılması gereken AKTS/krediyi sağlayamayan öğrenciler 
başvuru yapabilir. 

 

a) Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrencilere, başarısız oldukları bütün dersler için 2 ek sınav hakkı 

verilir. Bu sınavlar sonunda; kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı dersler de dâhil olmak üzere 

başarısız ders sayısını 5 derse indiren öğrencilere başarısız olduğu bu dersler için 3 yarıyıl ek öğrenim süresi verilir.  

b) Ek sınavlara girmeden kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı dersler de dâhil olmak üzere 5 

derse kadar başarısız olan öğrencilere başarısız oldukları dersler için 4 yarıyıl ek öğrenim süresi verilir.  

c)  Sadece 1 dersten başarısız olanlara ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın, başarısız oldukları o 

dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır. 

d) Uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek dersin/derslerin (laboratuvar, uygulama, atölye vb.) ek sınav 

durumu, ilgili Fakülte/YO/MYO tarafından belirlenecektir. 

e) Staj zorunluluğu bulunan programlarda staj, 1 ders olarak kabul edilir. Ancak bu öğrenciler staj hakkı 

dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

f) Lisans programlarında azami öğrenim süreleri hesaplanırken; kayıt tarihine bakılmaksızın daha önceki 

öğrenim süreleri dikkate alınmaz ve başlangıç tarihi olarak 2014-2015 akademik yılının güz yarıyılı esas alınır. 

g) 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler için hiç almadığı veya devamını sağlamadığı 

dersler dâhil ek sınava girmediği başarısız dersler için ek sınav hakkı verilir. 

h) Ek sınavlar sonunda başarısız olduğu ders sayısı toplamı 6 ve üzeri olan öğrencinin ilgili 

bölümden/programdan kaydı silinir. 

i) Ek sınav hakkından faydalanmak için ilgili birime başvuru yapılması gerekmektedir. 

j) Ek Sınavlar, yüz yüze veya uzaktan(çevrimiçi) şeklinde yapılabilir. Sınavın nasıl yapılacağına ilişkin bilgi 

Fakülte/YO/MYO tarafından belirlenerek akademik birimin web sayfasında duyurulur. 

k) Asgari genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencilere tanınan sınav hakkı; 

Mezuniyet için bütün derslerini alıp başarılı olmuş, ancak 2,00 Genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencilere 

genel not ortalamasını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınavlar sonucunda Genel 

Not Ortalamasına göre 2,00 ve üzeri başarı sağlayan öğrenci, programdan/bölümden mezun edilir. Bu işlem için 

başvurular ilgili akademik birim tarafından alınarak karara bağlanır. 
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2) Ek sınavların uygulanmasına ilişkin hükümler; 

 

a) Ek sınav hakkını kullanmak isteyen öğrencilerin, başarısız oldukları dersleri gösteren bir dilekçe ile ilgili 

akademik birime başvuru (Başvuru şekli ve sınav takvimi ile ilgili bilgiler web ilanında belirtilir.) yapmaları gerekir. 

(Dilekçeler danışman onayı ile işleme alınır.) 

b) Ek sınav yapılacak dersler, Birim Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenir. 

c) Ek sınavlar, Üniversite web sayfasında yapılacak ilanda belirtilen tarihler arasında ilgili Fakülte/YO/MYO 

tarafından belirlenen günde ve saatte yapılır. 

d) Girmiş olduğu ek sınavlardan başarılı olan ve mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler, 

programdan/bölümden mezun edilir. 

e) Ek sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. 

f) Azami süre sonunda yapılacak olan ek sınavlar sonunda alınan başarı notu, Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında değerlendirilir. 

 

 

 
 


