
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 
AZAMİ SÜRE SONUNDA ÖĞRENCİLERE DÜZENLENECEK OLAN EK SINAV 

UYGULAMALARI VE İLİŞİK KESME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR 
 

Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışındaki diğer önlisans ve lisans programlarında 
2547 sayılı Kanun’un 44. Maddesinin “c” fıkrası ve Üniversitemiz Önlisans ve Lisans 
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 17. maddesi kapsamında başarısız olunan derslerden 
yapılacak olan ek sınavlar aşağıda belirtilen esaslar kapsamında düzenlenecektir. 

1- Azami öğrenim süresini dolduran önlisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrencilere 
doğrudan sınav yapılamayan dersler dışında (proje, uygulama, uygulaması olan, staj 
vb.), devamsızlıktan veya yeterli not alamadıkları için başarısız oldukları tüm 
derslerden dilekçe ile ilgili bir ime başvuru yapmalar ı halinde iki ek sınav 
hakkı ver ilir .   

2- Ek sınavlar; her eğitim-öğretim yılının sonunda, bütünleme sınavlarının bitiminden 
itibaren bir sonraki yarıyılın ders kayıtlarından önce tamamlanır. Sınav başvuru ve 
sınav tarihleri ilgili akademik birim tarafından öğrencilere duyurulur. 

3- Ek sınavlara giren öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için en az CC harf notu 
almaları gerekmektedir. Not değerlendirme sistemi Üniversitemiz Önlisans ve Lisans 
Öğretim Sınav Yönetmeliği hükümleri kapsamında yapılır. 

4- Ek sınavlar; 1’inci ek sınav ve 2’nci ek sınav olmak üzere iki ayrı oturumda yapılır.  
5- Öğrenciler 1’inci ek sınavda katılamadıkları veya katıldıkları halde başarısız oldukları 

derslere 2’nci ek sınavda katılabilirler. 
6- Öğrenciler bu sınavlara bir kere katılacaklardır ve ek sınavlar için mazeret sınavı 

düzenlenmeyecektir. 
7- Ek sınavların birincisinde sınavına girdikleri dersi başaran öğrenciler, not yükseltmek 

amacıyla aynı dersin ek sınavının ikincisine giremezler. 
8- Ek sınavlar sonunda başar ısız ders sayıs ı en az iki en fazla beş o lan 

öğrencilere ilgili döneme ait  öğrenci katkı payı/öğrenim ücret in i 
ödemek koşulu ile üç yar ıyıl hak ver ilir .  

9- Başar ısız  ders sayısıek sınavlara kat ılmadan en az iki en fazla beş o lan 
öğrencilere ilgili döneme ait  öğrenci katkı payı/öğrenim ücret in i 
ödemek koşulu ile dört  yar ıyıl hak ver ilir .  

10- Öğrencilerin 8. ve 9. madde kapsamında kullanacakları ilave sürelerde Üniversitemiz 
Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri kapsamında işlem 
yapılır. Belirtilen dönemlerde sadece dersin/derslerin açılmaması nedeniyle öğrencinin 
talebinin bulunması halinde kayıt dondurma işlemi yapılabilir. 

11- Ek sınavlar sonucundaveya ek sınavlara kat ılmadanya da 8.  ve 9.  madde 
kapsamında kullanılan ek süreler sonunda bir dersten başar ıs ız o lan 
öğrencilere,öğrencilik  hakkından yarar lanmaksız ın sınava girdiğ i ders 
başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücret ini ödemek koşulu ile  sınırsız  
sınav hakkı ver ilir .  Bu sınav her yarıyıl sonunda düzenlenen tek ders sınavları ile 
birlikte yapılır. 

12- Öğrenim gördüğü programdan mezun o lmak için gerekli bütün 
derslerden geçer  not  aldığı halde mezuniyet  iç in gerekli not  
ortalamasını sağlayamadıklar ı iç in iliş iği kesilme durumuna gelen son 
dönem (sınıf geçme esasına göre öğret im yapılan bir imlerde son sınıf)  
öğrenciler ine not  ortalamalar ını yükseltmek üzere diledikler i derslerden 
sınırsız sınav hakkı tanınır.  



13- Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrenciler sınava girdiği dersin AKTS kredisinin ilgili 
dönemde alınması gereken toplam ders AKTS kredisine oranlanması sonucu 
bulunacak katsayının öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ile çarpılması sonucu 
bulunacak katkı payı/öğrenim ücretini başarılı oluncaya kadar girdiği her sınav için 
ödemeye devam eder.Ancak bu öğrenciler,  sınav hakkı dış ındak i diğer  
öğrencilik haklar ından yarar lanamazlar.  

14- İlişik kesme durumları; 
a. Azami süresinin dolduğu yıl başarısız ders sayısı 5’ten fazla olduğu halde ek 

sınavlara başvuru yapmayan, 
b. Doğrudan sınav yapılamayan (başarısız veya hiç alınmayan) ders sayısı 5’ten 

fazla olan, 
c. Hiç alınmayan ders sayısı 5’ten fazla olan, 
d. 8. madde de belirtilen 3 yarıyıl sonunda bir dersten fazla başarısız dersi olan, 
e. 9. madde de belirtilen 4 yarıyıl sonunda bir dersten fazla başarısız dersi olan, 
f. Sınırsız sınav hakkı tanınan ancak üst üste veya aralıklı olarak 3 eğitim-

öğretim yılı sınavlara başvuru yapmayarak katılmayan öğrencilerin üniversite 
ile ilişiği kesilir. 

15- İlişik kesme işlemleri Fakülte / Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile yapılır 
ve ilişiği kesilen öğrencilere ilişiklerinin kesildiği tebliğ edilir. 

16- Bu usul ve esaslarda yazılı olmayan durumlarda; Kanun, Yönetmelik, Yönerge ve 
diğer mevzuat hükümleri ile Senato Kararlarında belirtilen hükümler uygulanır. 

 


