
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS 
ÖĞRETİMİNDE EK SINAV HAKLARINA DAİR UYGULAMA ESASLARI

6569 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. Maddesinde 
yapılan değişiklik sonucunda; başvurmaları halinde 2017-2018 eğitim öğretim yılından 
itibaren ilişiği kesilenler dahil olmak üzere ilişiği kesilecek ön lisans ve lisans 
öğrencilerinin, hiç almadıkları veya alamadıkları, devam koşulunu sağlamadıkları dersler 
ile mezuniyet için tamamlamaları gereken müfredat derslerinden hiç almadıkları zorunlu 
veya seçmeli başarısız oldukları tüm dersler için iki ek sınav hakkı tanınmıştır. Söz 
konusu Kanunun maddesinin uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir. 

Usul ve Esaslar 
MADDE 1– (1) Azami süre sonunda sınav haklarından faydalanmak isteyen öğrenciler, 
azami öğrenim sürelerinin dolduğu yılın akademik takviminin bitiminde, ilan edilen 
tarihler arasında dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sınav hakkından 
faydalanmak için başvururlar. Sınav haklarından faydalanmak için başvuruda bulunmayan 
öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Azami süre sonu ek sınavları için mazeret 
sınavı açılmaz. 

MADDE 2– (1) Sınavlara esas tarih, yer ve saat bilgileri birimlerin Yönetim Kurullarınca 
belirlenir ve ilan edilir. Sınavların katkısı %100 olup başarı notunun CC ve bunun 
üzerinde olması gerekir. Sınav sonuçları ilgili öğretim elemanı tarafından en geç 3 gün 
içinde ilan edilir. 

MADDE 3– (1) Ek sınavlar sonunda kayıtlı olduğu programda başarısız olduğu ders 
sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir. 

(2) Projeli dersler (bitirme ödevleri, laboratuvar dersleri), atölye dersleri gibi uygulama 
içeren dersler, işletmede mesleki eğitim dersi (5+0) ve staj dersi (0+2) doğrudan sınav 
yapılamayacağı için ek sınav hakkından yararlandırılmayacaktır. Ancak azami süresini 
tamamlayıp sınavlara girme hakkı elde eden öğrenciler bu derslerde uygulamalı, 
uygulaması olan ve daha önce alınmamış derslere bir defaya mahsus olmak üzere talepleri 
halinde devam edebileceklerdir. Azami süresini doldurduğu halde öğrencinin doğrudan 
sınav yapılamayan bu derslerinin 5'ten fazla olması halinde 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü 
maddesinin (c) fıkrasının lafzı gereğince doğrudan ilişiği kesilir. 

Sınav Hakları ve Uygulama Esasları 
MADDE 4– (1) Sınav hakları ve uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir: 
a)- Azami öğrenim süresi sonunda ya da ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız 
olanlara öğrencilik haklarından faydalanmaksızın sınırsız sınav hakkı verilir. Bu 
öğrenciler dersin açıldığı yarıyılda, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girerler. Başarı 
şartı ikinci maddede belirtildiği şekildedir. Bir dersten kalan öğrenci devamsızlıktan kaldı 
ise devam şartını yerine getirmek zorundadır. 

b)- Ek sınavlara girmeden kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı ya da alıp 
da devam şartını sağlayamadığı dersler dâhil başarısız ders sayısını toplamda beş derse 
kadar düşürenlere dört yarıyıl, 

c)- Ek sınavlar sonunda kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da 
devam şartını sağlayamadığı dersler dâhil başarısız ders sayısını toplamda beş derse kadar 



düşürenlere ise üç yarıyıl ek süre verilir. Ek süre verilen öğrenciler bu süre içerisinde 
derslerin açıldığı yarıyıldaki (dersin devamını almayanlar devam şartını sağlayarak) ara 
sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girerler. 
ç)- İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları 
hâlde mezuniyet için gerekli genel not ortalamasını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri 
kesilme durumuna gelen son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere 
diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı 
olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından 
vazgeçmiş sayılır ve üniversite ile ilişiği kesilir. 
d)- Sınırsız sınav hakkı ve ek süre verilen öğrenciler, sınava girdiği ders başına öğrenci 
katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. 
e)- Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav 
yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için ilişikleri kesilen hazırlık sınıfı ve birinci 
sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere 
üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Devam yükümlülüklerini 
sağlayamayanlar bu haklardan yararlanamazlar. Sınav hakkı verilen bu öğrenciler başvuru 
takvimine bakılmaksızın, ilgili birime başvurmaları halinde eğitim öğretim yılı başında 
açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri 
başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. 
Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar. 
Yürürlük 
MADDE 5– (1) Bu Uygulama Esasları Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe 
girer. 
Yürütme 
MADDE 6– (1) Bu Uygulama Esasları Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü 
tarafından yürütülür.


