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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ TAMAMLAYAN  

ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN DÜZENLENECEK  

EK SINAVLARLA İLGİLİ SINAV KILAVUZU 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Dayanak, Amaç ve Kapsam 

 

Dayanak 

MADDE 1 - YTÜ Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 17/c maddesine 

dayanılarak hazırlanan ve 12.04.2018/02-14 gün, sayı ve sıra sayılı Senato kararı 

ile kabul edilen "YTÜ Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan 

Lisans ve Önlisans Öğrencileri İçin Uygulama Esasları"ndan yararlanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 2 - Bu sınav kılavuzu ile ek sınavlara ilişkin olarak sınavlardan 

yararlanabilecek öğrenciler, sınavların yapılışı ve uygulamayla ilgili sorulara açıklık 

getirilmesi amaçlanmıştır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sınavların Uygulanması ve Genel Esaslar 

 

Genel Esaslar 

MADDE 3 - "YTÜ Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan 

Lisans ve Önlisans Öğrencileri İçin Uygulama Esasları"nın 2.maddesine istinaden 

Azami öğrenim süresi sonunda, hiç almadığı ve/veya alıp devam koşulunu yerine 

getirmediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencilerin ek sınav haklarından 

yararlandırılmaksızın Üniversite ile ilişiği kesilir. 
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MADDE 4 - Bu öğrenciler dışında kalan ve azami öğrenim süresini tamamlayan 

son sınıf öğrencilerine, azami öğrenim sürelerini tamamladıkları yarıyılın sonunda 

kullanmak üzere, FF, FD, DD notu olan tüm dersler için toplam iki ek sınav hakkı 

verilir. 

 

MADDE 5 - Ek sınav haklarını kullanarak ve/veya kullanmadan mezuniyet için hiç 

alınmayan veya devam koşulu sağlanmayan dersler dahil olmak üzere en fazla beş 

veya en az iki dersi kalan öğrencilere, dört yarıyıl ek süre verilir. 

 

MADDE 6 - Öğrenciler hiç almadıkları veya devam koşulu sağlamadıkları (F0) 

dersleri için ek sınav hakkını kullanamayacak ek sınavlar sonunda varsa FF, FD, 

DD notu olan başarısız dersleriyle birlikte toplamda en fazla beş veya en az iki dersi 

kalmaları durumunda verilecek dört yarıyıl ek süre içerisinde derslere kayıt 

yaptırabilecektir. 

 

MADDE 7 – Ek sınav hakları sonunda mezuniyet için 1 (bir) dersi kalan öğrencilere 

sınırsız sınav hakkı verilecektir. Bu öğrencilerin her öğretim yılında akademik 

takvimde belirtilen tarihlerde katkı payı/öğrenim ücretini yatırarak derse kayıt 

olmaları gerekmektedir. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamayacaktır. 

Sınırsız sınav hakkını kullanan öğrencilerden, üst üste veya aralıklı olarak toplam 

üç eğitim-öğretim yılı (altı yarıyıl) sınav haklarını kullanmayan öğrenciler, sınırsız 

sınav haklarından vazgeçmiş sayılacak ve bu durumda olan öğrencilerin Üniversite 

ile ilişiği kesilir. 

 

MADDE 8 - Ek sınav hakları sonunda mezuniyet için 6 veya daha fazla dersi kalan 

öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

 

MADDE 11 – Azami öğrenim sürelerini tamamlayan son sınıf öğrencileri azami 

öğrenim sürelerini tamamladıkları yarıyılın sonunda kullanmak üzere birinci ve 

ikinci ek sınav haklarını bir defaya mahsus kullanabilecektir. Öğrenciler yalnızca 

azami öğrenim süresini tamamladıkları yıl bu sınavlardan yararlanabilecek, sonraki 

dönemlerde yapılacak ek sınavlara katılamayacaktır.  
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MADDE 12 – Öğrencilerin birinci ve ikinci sınav için sınavlarına girmek istedikleri 

derslerle ilgili öğrenci otomasyon sistemi üzerinden başvuru yapmaları 

gerekmektedir. Başvuru sınav yapılacak derslerin ve sınav takviminin belirlenmesi 

için yapılır.  

 

Öğrenciler azami öğrenim sürelerinin sonunda düzenlenecek birinci ve ikinci ek 

sınavlardan yararlanmasa dahi tekrar bir sınav yapılmayacak ve öğrenciler bu ek 

sınav haklarını kullanmış sayılacaktır. 

 

Sınavların Yapılışı 

MADDE 13 – Ek sınav haklarını kullanacak Yüksekokul öğrencilerinin isim ve 

durumları kayıtlı oldukları Yüksekokul web sayfalarında Senato tarafından 

belirlenen takvim doğrultusunda ilan edilecektir. 

 

MADDE 14 – Ek sınavlardan azami öğrenim sürelerini tamamlamış son sınıf 

öğrencileri yararlanabilecektir. Ek sınavlardan yararlanabilmek için katkı payı 

ve/veya herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 

 

MADDE 15 – Sınava girebilecek durumdaki öğrencilerin her iki ek sınav öncesinde 

takvimde belirtilen sınav başvuru tarihlerinde otomasyon sistemi üzerinden FF, FD, 

DD notu olan dersleri için sınav başvurusu yapması gerekmektedir. Öğrenci 

sistemde ek sınavlarla ilgili başvuru ekranında karşısına çıkan başarısız derslerden 

sınava girmek istediklerini sistem üzerinden işaretleyerek seçecektir.  

 

Ek sınav hakkı kullanılan derslerden başarılı sayılabilmek için dersin harf notunun 

en az CC (2.0) olması gerekmektedir. 

 

Öğrenci ikinci ek sınav başvurusunda otomasyon sistemi üzerinde başvuru 

ekranında birinci ek sınavda başarılı olduğu dersleri dışındaki başarısız dersleri için 

başvuru yapabilecektir.  
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MADDE 16 – Öğrenci otomasyon sistemi üzerinden yapılan başvurular neticesinde 

belirlenen ve sınavı yapılacak derslerin sınav takvimi ve sınav yerleri 

Yüksekokulların web sayfasında ilan edilecektir.  

 

MADDE 17 – Birinci ve ikinci ek sınavlara giremeyen öğrencilere bu sınavlar için 

mazeret sınav hakkı verilmez. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

 

MADDE 18 – Bu kılavuzda bulunmayan hükümler için YTÜ Önlisans-Lisans Eğitim-

Öğretim Yönetmeliği ile 12.04.2018/02-14 gün, sayı ve sıra sayılı Senato kararı ile 

kabul edilen "YTÜ Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan 

Lisans ve Önlisans Öğrencileri İçin Uygulama Esasları" geçerlidir. 


