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2017-2018 Dönemi ve Sonrası  
Kaydı Silinen Öğrenciler için 

EK SINAV UYGULAMA ESASLARI 
 

1.) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01 Ekim 2021 gün ve E-75850160-104-01-01-0173154 sayılı 
yazısı uyarınca; azami öğrenim süresini tamamlayan önlisans ve lisans öğrencilerine, hiç almadığı 
dersler dahil başarısız sayıldığı tüm dersler için iki ek sınav hakkı verilmiştir. Bu kapsamda; 
 a) Uygulamalı derslerin (Proje, Atölye, Laboratuar, Staj ve benzeri) nitelikleri gözetilerek, ilgili 
akademik birimce sınavın yapılıp yapılamayacağı, yapılacaksa nasıl yapılacağının tespit edilmesi. Bu 
kategorideki dersler için ilgili bölümlerce bir ön çalışma programının/sürecinin tanımlanarak yürütülmesi 
ve bu kapsamda elde edilecek kazanımlar için bu sürecin sonunda ek sınavların yapılmasına, 

 
b) Uygulamalı derslerin niteliklerinden sorumlu olan öğrencilerin 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı 

bahar yarıyılında, yükümlülüklerini yerine getirmeleri, 
c) 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler ile 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ilişiği 

kesilecek olanlar dahil ek sınav hakkını kullanabilmeleri, 
ç) 2017-2018 eğitim-öğretim yılından sonra ek sınav hakkını kullananların, ek sınav notu bulunan 

derslerden sınav hakkı kullanamayacağına, 
d) Hiç alınmayan seçmeli dersler için Bölüm Başkanlıklarınca belirlenen derslerden sınav hakkı 

kullanılacağı, 
e) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından kaydı silinen öğrencilerin başvurmaları halinde, sınav 

hakkından yararlanmalarına ve sınavların Yabancı Dil Yüksekokul Müdürlüğünce yapılması, 
f) Sınavlar yüz yüze yapılması, Sınav gün ve saatlerinin ilgili Bölüm Başkanlıklarınca belirlenerek 

ilan edilmesi, koordinasyonun bölüm başkanlıklarınca uygulanması gerekmektedir. 
 

2.) Ek Sınavlarda alınan not başarı notu olarak takdir edilir, yarıyıl içi çalışmaları 
değerlendirmeye katılmaz, başarılı olabilmek için en az 60 puan almak zorunludur. Notların, harfli not 
sistemine dönüştürülmesinde mutlak not sistemi uygulanır. Sınavda alınan harfli not, o dersin ilgili 
dönemdeki başarı notu yerine geçer. 
 

3.) Öğrenciler, www.ktu.edu.tr/Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi sekmesinden 31 Ocak 2022 tarihine 
kadar internet ortamında çevrimiçi olarak başvurabileceklerdir. 

 
Sınav ve başvuru takvimi: 
Son Başvuru  : 31 Ocak 2022 
1.Ek sınav  : 18-24 Temmuz 2022 
2.Ek sınav  : 25-31 Temmuz 2022 
 

Not: Öğrencilerimiz sisteme girişlerinde kullanıcı adı olarak öğrenci numarasını ve şifre olarak 
öğrenci bys şifresini kullanacaktır. Öğrenci bys şifrenizi bilmiyorsanız “Şifremi Unuttum” 
sekmesinden başvuru yapınız. Şifreniz SMS olarak telefonunuza gönderilecektir. 
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https://bys.ktu.edu.tr/BYS/bys.aspx?giris=3
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