
SİNOP ÜNİVERSİTESİ 

EK SINAV UYGULAMA İLKELERİ 

1. 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca, öğrenciler bir yıl süreli yabancı dil 
hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, 
her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans 
programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, 
öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans 
programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Bu süreler sonunda kayıtlı 
olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları 
bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir.  

2. Ek Sınavlar aşağıdaki şekilde uygulanır.  
a. Ek sınavlara katılacak öğrencilerin tespiti ve ilanı ile sınavların uygulanması 

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilecektir. 

b. Öğrenciler ek sınavlara azami öğrenim süresini tamamladıkları yarıyıl sonunda girecek 

olup öğrencilerin bu sınavlara bir kere katılma hakları vardır.  

c. Ek sınavlar için mazeret sınavı düzenlenmeyecektir. 

d. Öğrencilere devam şartını yerine getirmedikleri ve hiç almadıkları dersler için ek sınav 

hakkı verilmez. 

e. Ek sınavlar uygulama takviminde belirtilen tarihlerde Fakülte/Yüksekokul/Meslek 

Yüksekokulu tarafından hazırlanacak sınav programında belirtilen gün, saat ve yerde 

yapılacaktır. 

f. 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. 

g. Öğrencilerin ek sınavlarda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 60 

puan almaları gerekmektedir.  

h. Ek sınavlarda güz ve bahar yarıyılında alınan tüm derslerden sınav yapılacağından bu 

sınavlarda alınan notlar öğrencilerin Genel Ağırlıklı Not Ortalamasına (GANO) etki 

edecektir. 

i. Ek sınavlar sonrası başarısız ders sayısını 5 derse indiren öğrencilere 3 yarıyıl ek 

öğrenim süresi verilecektir. 

j. Azami öğrenim süresi sonunda başarısız olduğu ders sayısını 5 derse düşürmüş olan 

öğrencilere ek sınavlara girme hakkını kullanmak istemediklerini yazılı olarak 

bildirmeleri halinde ek sınavlara girmeden 4 yarıyıl ek öğrenim süresi verilecektir. 

k. Bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın sınırsız 

sınav hakkı verilecektir.  

l. Sınırsız sınav hakkı tanınan ve açılan bu sınavlara üst üste veya aralıklı olarak 3 eğitim 

öğretim yılı girmeyen öğrenciler sınırsız sınav haklarından vazgeçmiş sayılacaktır. 

m. Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrenciler sınava girdiği dersin kredisinin ilgili dönemde 

alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak katsayının 

öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ile çarpılması sonucu bulunacak katkı payı/öğrenim 

ücretini ilgili dönem başında ödeyeceklerdir. 

n. Ek sınavlar sonunda başarılı olan öğrenciler, mezuniyet için gerekli olan diğer şartları 

yerine getirdiklerinde mezun edileceklerdir. 

3. Bu usul ve esaslarda yazılı olmayan durumlarda; Kanun, Yönetmelik, Yönerge ve diğer 

mevzuat hükümleri ile Senato Kararlarında belirtilen hükümler uygulanacaktır. 
 

 

Senatonun 29/08/2018 tarihli ve 2018/129 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. 


