
 
 

EK SINAV BAŞVURU FORMU 

Yükseköğretim Kanunun, öğretim süresi ile ilgili (2547 SK.44.Madde) olarak, 26.11.2014 tarihinde 

yürürlüğe giren 6569 SK.28 Maddesine göre ek ders sınavına girebilmem hususunu bilgilerinize arz ederim. 

Öğrencinin İmzası: 

 

Başvuru Tarihi: 

KİŞİSEL BİLGİLER 

Adı - Soyadı:  

Öğrenci No:  

Program:  

Adres:  

Telefon:  

EK SINAV VEYA İLAVE DÖNEM TALEBİ 

Ek Sınav: (Başarısız olunan tüm dersler için) 

 

Sınırsız Sınav Hakkı: (Sadece bir dersten başarısız 

olan öğrenciler için) 

 

Ek Dönem Hakkı: (Ek sınav hakkı kullanmadan en 

fazla beş başarısız dersi olan öğrenciler için) 

 

 

Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerimiz; 
1)  Başarısız oldukları bütün dersler için (uygulamalı dersler hariç) iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda 

başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, 

2)  Ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan 

kurumlarda iki öğretim yılı); 

3)  Bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına 

girme hakkı tanınır. 

4)  İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı 

sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son 

dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek 

üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. 

* Uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. 

* Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav 

hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. 

* Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini 

ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 
 

 



 

 

EK SINAV BAŞVURU FORMU 
 

EK SINAV HAKKI TALEP EDİLEN DERSLER 

Sıra No Ders Kodu Ders Adı 

1- 

  

2- 

  

3- 

  

4- 

  

5- 

  

6- 

  

7- 

  

8- 

  

9- 

  

10- 

  

11- 

  

12- 

  

 

Danışman Adı-Soyadı Tarih İmza UYGUNDUR 

   UYGUN DEĞİLDİR 

Bölüm Başkanı Adı-Soyadı Tarih İmza UYGUNDUR 

   UYGUN DEĞİLDİR 

 


