2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
EK SINAV UYGULAMASI
( Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Fakülteleri Hariç)
TARİH

10 Eylül 2021
13-24 Eylül 2021
29 Eylül 2021

İŞLEM

Ek sınav müracaatlarının son günü (Lisans -Önlisans öğrencileri için)
Ek sınav tarihleri (Lisans -Önlisans öğrencileri için)
Ek sınav sonuçlarının ÖİDB’ye gönderilmesi

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi
TARİH

28 Eylül 2021
1-10 Ekim 2021
15 Ekim 2021

İŞLEM

Ek sınav müracaatlarının son günü
Ek sınav tarihleri
Ek sınav sonuçlarının ÖİDB’ ye gönderilmesi

2014-2015 eğitim öğretim yılı ve öncesi kayıtlı öğrenciler Ek Sınav müracaatında bulunmaları
gerekmektedir.
Azami öğrenim s üresinin tamamlanması

Üniversitemizde azami süreler sonunda öğrenimlerini tamamlayamayan öğrenciler için ek sınavlar
aşağıda belirtildiği gibi uygulanır:
- Öğrenciler ek sınavlara azami öğrenim süresini tamamladıkları yıl sonunda gireceklerdir.
- Öğrencilere hiç almadıkları dersler hariç başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına
bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlar 1 inci ek sınav ve 2 inci ek sınav olmak üzere iki
ayrı oturumda yapılacak olup öğrenciler, 1 inci ek sınavlarda başarısız oldukları derslerden 2 inci ek
sınavlara katılabileceklerdir.
- Ek sınavlar sonunda hiç almadığı dersler de dâhil olmak üzere, başarısız olduğu ders sayısını beşe
indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
- Öğrencilerin, azami öğrenim süresi sonunda veya girdiği ek sınavlar sonunda devam şartını sağlamak
koşuluyla sadece bir başarısız dersin kalması durumunda, öğrencilik hakkından yararlanmaksızın
başarısız oldukları ders için sınırsız sınav hakkı verilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen
öğrenciler, her ders kayıt döneminde ders başına katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler
ve diğer öğrencilerle birlikte ders kaydı yaptırırlar, ders kaydı yapılmadan sınavlara girilemez. Ancak
bu öğrenciler sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açılan sınavlara üst üste
veya aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler sınırsız sınav haklarından
vazgeçmiş sayılarak Üniversite ile ilişikleri kesilir.
- Ek sınavlar sonunda, hiç almadığı derslerde dâhil olmak üzere başarısız ders sayısını beşe indiren
öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir.
- Azami öğrenim süresi sonunda başarısız olduğu ders sayısını beşe düşürmüş olan öğrencilere ek
sınavlara girme hakkını kullanmak istemediklerini yazılı olarak bildirmeleri halinde ek sınavlara
girmeden dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapan diploma programlarında iki öğretim
yılı) ek süre verilir.
- Verilen ek süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Ek Sınav lar ve Ek Süre

Ek sınavlarla ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:
- Ek sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu
tarafından hazırlanacak sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.
- Ek sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.
- Ek sınavdan başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden en az 60 puan alınması gerekir. Sınavda
alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer.
- Ek sınav ile ilgili duyurular, akademik birimler tarafından internet sayfalarında ilan edilir.
- Ek süre hakkı olan öğrenciler, ilgili dönemlerde katkı payı/öğrenim ücretlerini akademik takvimde
belirtilen tarihlerde öderler ve ders kaydı yaparlar.

