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KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

GENEL SEKRETERLİK 

  

Azami Süreler Sonunda Önlisans ve Lisans Öğrencilerinin  

Ek Sınav Haklarına İlişkin Uygulama Esasları 

1. 2547 sayılı kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca; azami öğrenim süresi sonunda 
kullanılmak üzere, önlisans ve lisans öğrencilerine derse yazılıp başarısız olunan tüm dersleri 
için dönemin tamamlanmasından sonra iki Ek Sınav hakkı verilir. 

2. Azami öğrenim süresi, önlisans programı olan meslek yüksekokullarında dört yıldır. Lisans 
programlarında ise eğitim süresi dört yıl olan fakültelerde yedi, eğitim süresi beş yıl olan 
fakültelerde sekiz, eğitim süresi altı yıl olan fakültelerde dokuz yıldır. Azami süre uygulaması 
ilk kez, mevzuatın yürürlüğe girdiği 2014 – 2015 eğitim öğretim dönemi ile başlamıştır. 

3. Ek Sınavlarda, bir dersin sınavına girebilmek için derse en az bir defa yazılmak 
gerekmektedir. Ayrıca doğrudan sınav yapılmayan (mevzuat gereği mezuniyet sınavı ve 
bütünleme sınavı yapılmayan Proje, Atölye, Staj ve benzeri) dersler için Ek Sınav hakkı 
kullanılmaz. 

4. 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. 

5. Ek Sınavlar sonucunda başarısız olunan ve hiç derse yazılım yapmadığı dersler dahil, 
mezuniyetine toplam beş dersi kalan öğrenciye üç yarıyıl ek süre verilir. Ek Sınav hakkından 
yararlanmayan / kullanmayan ve mezuniyetine en fazla beş dersi kalan öğrenciye dört yarıyıl 
ek süre verilir. 

6. Ek Sınavlar sonucunda başarısız olunan ve hiç derse yazılım yapmadığı dersler dahil, 
mezuniyetine toplam beşten fazla dersi kalan öğrencinin kaydı silinir. 

7. Ek sınavlar sonucunda başarısız olunan ya da hiç derse yazılım yapmadığı ders nedeniyle 
mezuniyetine, Mesleki Deneyim dersleri hariç, toplam bir dersi kalan öğrenciye sınırsız sınav 
hakkı verilir. Ancak öğrenci harç öder, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Açılacak 
sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim öğretim yılında sınavlara girmeyen 
öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve kaydı silinir. 

8. Ek Sınavlar sonucunda ek süre verilen öğrenciler, daha önce yazılım yapmadıkları derslere 
bir yıl içinde derslere yazılma hakkı verilir. Bu derslere ilişkin devam ve başarı notu 
değerlendirmesi ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. 

9. Tıp Fakültesinde 5.dönem, Diş Hekimliği Fakültesinde 4.dönemde olup azami öğrenim 
süresini tamamlayan ve bir üst döneme geçerek mezuniyetine bir yıl kalan öğrencilere bir 
eğitim-öğretim yılı derse yazılım hakkı verilir. 

10. En az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası ve/veya bir ya da iki yarıyıl izin alan öğrencilerin azami 
süre hesabında ceza ve izin süreleri azami öğrenim süresine eklenir. 
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11. Öğrenci, azami öğrenin süresini dolduğunda Ek Sınav hakkı kazanmış olur ve isterse 
kullanabilir. Ek Sınav haklarını bir kez kullanılır, Ek Sınavlara giren veya zamanında 
kullanmayan öğrenciye, daha sonraki dönemlerde yeniden Ek Sınav hakkı verilmez. 

12. Ek Sınav hakkı, öğrencinin azami öğrenim süresinin sona erdiği eğitim-öğretim yılı sonunda 
Akademik Takvimde belirtilen zamanda ve bölümlerde ilan edilen sınav programlarına göre 
kullanılır. Sınavlara girmeyen öğrenci bu hakkını kullanmış sayılır. Ek Sınavlarda, mazeret 
sınav hakkı bulunmamaktadır. 

13. Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim 
Kurulu kararları uygulanır. 

 

 EK SINAV TARİHLERİ 

 1.Sınav 02-08 Ağustos 2021  

 2.Sınav 09-15 Ağustos 2021 

 

 


