
 

 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrasında “Azami Süresi” Sebebiyle Kaydı Silinenler dahil, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 

Sonunda Kaydı Silinecek Öğrenciler İçin; 

İKİ EK SINAV HAKKI UYGULAMASI 
 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ nın 27 Eylül 2021 tarihli YÖK Genel Kurul Kararı (01 

Ekim 2021 tarih ve E.73154 sayılı yazısı) uyarınca;  azami öğrenim süresini tamamlayan önlisans 

ve lisans öğrencilerine (azami öğrenim süresi sonunda ek süre elde edenler hariç) 31 Ocak 

2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurmaları halinde,  hiç almadığı dersler dahil 

başarısız sayıldığı  (iki ek sınav hakkını kullanarak sınav notu oluşan dersler hariç) 

dersler için iki ek sınav hakkı verilmiştir.  Bu kapsamda; 

a) Uygulamalı derslerin (Proje, Atölye, Laboratuvar, Staj ve benzeri) nitelikleri 

gözetilerek; doğrudan sınavının yapılıp yapılamayacağı, yapılacaksa nasıl yapılacağı 

ilgili akademik birim tarafından tespit edilecektir.  

 

b) Talep eden öğrencilere; hiç almadıkları ile birlikte devamsızlıktan başarısız 

oldukları doğrudan sınavı yapılamayan uygulamalı, uygulaması olan dersleri için 

ilgili dersin ders planında bulunduğu dönem (güz veya bahar) gözetilmeksizin 2021-

2022 Eğitim- Öğretim yılı bahar yarıyılında bir defaya mahsus kullanabilecekleri ek 

dönem hakkı tanınacaktır. (Öğrencilerin buna ilişkin taleplerini 04 Mart 2022 

tarihine kadar bağlı bulundukları akademik birimlerine iletmeleri gerekmektedir.) 
 

c) 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler ile 2020-2021 eğitim- 

öğretim yılı sonunda ilişiği kesilecek olanlar ilgisine göre iki ek sınav hakkından 

faydalanabileceklerdir; 

i. 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında azami öğrenim 

süresini dolduran ve ilişikleri kesilen öğrencilerin sadece devam şartını sağlayıp 

başarısız oldukları derslerin ek sınavlarından yararlandıkları dikkate alınarak; başta 

pandemi olmak üzere farklı koşullar sebebiyle sınav hakkından yararlanamadıkları 

(sınavına girmediği/giremediği için notu oluşmamış olan) bu dersler ile birlikte hiç 

almadıkları dersler ve devamsızlıktan başarısız oldukları dersler için iki ek sınav 

hakkı verilecek, 

ii. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı sonunda azami öğrenim süresini dolduran 

öğrencilerin devam şartını sağlayıp başarısız oldukları dersler ile devamsızlıktan 

başarısız oldukları derslerin ek sınav hakkından yararlandıkları dikkate alınarak; 

başta pandemi olmak üzere farklı koşullar sebebiyle sınav hakkından 

yararlanamadıkları (sınavına girmediği/giremediği için notu oluşmamış olan) bu 

dersler ile birlikte hiç almadıkları dersler için iki ek sınav hakkı verilecek, 

 



 

 

d) Daha evvel iki ek sınav hakkını kullanan öğrenciler, bu sınavlar sonucunda notu 

oluşan dersleri için tekrar iki ek sınav hakkından faydalanamayacaklardır. 

 

e) Hiç alınmayan seçmeli dersler için, Akademik Birimler tarafından ilgili gruplarda 

belirlenen derslerden iki ek sınav hakkı kullandırılacaktır. 
 

f) Sınavların yapılmasına ilişkin ilan edilen sınav takvimi çerçevesinde detaylı sınav 

programı ilgili Akademik Birimler tarafından hazırlanarak koordinasyonu sağlanacak 

ve duyurusu yapılacaktır. 

 

 Ek Sınavlarda alınan not başarı notu olarak kabul edilir,  başarılı olabilmek için en az 60 puan 

almak zorunludur. 

 İlişiği kesilenlerden başvuru yaparak iki ek sınav hakkından faydalanan öğrencilerin, sınav 

sonuçlarına göre ek süre(sınav hakkı) veya sınırsız sınav hakkı kazanmaları durumunda kayıtları 

açılacaktır. 

 Öğrenciler 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ilgili Akademik Birimlerine başvuru 

yapabileceklerdir. 

 

İki Ek Sınav Hakkı Takvimi 

1. Ek Sınav Hakkı  14 – 18 Şubat 2022 

2. Ek Sınav Hakkı  21 – 25 Şubat 2022 

Sınavlar yüz yüze yapılacaktır. 

Detaylı sınav programı ilgili Akademik Birimlerce belirlenerek en geç 04 Şubat 2022 tarihine kadar ilan 

edilecektir. 

 

 



 

 

 

 

 

İKİ EK SINAV HAKKI SONRASINDA ÖĞRENCİLİK DURUMU 
 

 

o Toplam ders sayısı (devamsız, başarısız, hiç almadığı) beş ve altında kalan 

öğrencilere 3 (üç) yarıyıl ek süre (sınav hakkı) tanınır. (2017-2018, 2018-2019 

ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında azami öğrenim süresini dolduran ve ilişikleri 

kesilen öğrencilerin ek süre hakkı elde etmeleri halinde öğrencilerin kayıtları 

açılarak ek süre tanımlaması yapılır.) 

 

o Mezuniyetine sadece bir dersi kalan öğrencilere sınırsız sınav hakkı 

tanınır.(Sınırsız sınav hakkı kazananlardan daha evvel ilişiği kesilmiş olan 

öğrencilerin kayıtları açılarak sınırsız sınav hakkı tanımlaması yapılır.) 

 

o Toplam ders sayısı (devamsız, başarısız, hiç almadığı) altı ve üzerinde kalan 

öğrencilerin ilişikleri kesilir. (Hiç almadığı ile devamsızlıktan başarısız olduğu 

uygulamalı, uygulaması olan derslere 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar 

yarıyılında devam etmek isteyen ve talepte bulunan öğrencilerin ilişikleri izleyen 

yarıyıl sonunda kesilir.)(Ek süre ya da sınırsız sınav hakkı elde edemeyen 

öğrencilerden daha evvel ilişiği kesilmiş olanlar yönünden herhangi bir işlem 

yapılmaz.) 

 

 
 


