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  KARAR NO: 2022/221 

 

  

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

2547 SAYILI KANUN’UN 44 ÜNCÜ MADDESİ (C ) FIKRASI KAPSAMINDA AZAMİ 

ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLERE VERİLEN EK 

SINAV/EK SÜRE HAKLARININ KULLANILMASI İLE İLGİLİ  

UYGULAMA ESASLARI 

 

MADDE 1- Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencinin Genel Sınav girme 

hakkı elde edilmemiş ders sayısı beşten fazla ise ilişiği kesilir. 

 

MADDE 2- Azami öğrenim süresi sonunda Genel Sınava girme koşulunu sağlayarak başarısız 

olduğu tüm dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Öğrenim süresince hiç alınmayan veya alınmış olup 

devamsızlık nedeni ile başarısız olunan dersler için ek sınav yapılmaz. 

 

MADDE 3- Birinci ek sınav hakkı azami öğrenim süresinin tamamlandığı Eğitim Öğretim 

yılını takip eden derslerin açıldığı yarıyılın genel sınav dönemlerinde, ikinci ek sınav haklarını 

bütünleme sınav dönemlerinde kullanacaklardır. 

 

MADDE 4- Ek sınavlarda ara sınav notuna bakılmaz, başarı notu CC’dir. 

 

MADDE 5- Ek sınavlar sonrası kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için bağlı 

bulunduğu ders planında staj hariç alıp başarısız olduğu veya devam şartını yerine getirmediği ve hiç 

almadığı derslerin toplam sayısı 5 dersten fazla olan öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir. 

 

MADDE 6- Ek sınavlar sonunda başarısız olunan ders sayısı beş veya beşten az ise öğrencinin 

ders kaydı yaptırması halinde takip eden yarıyıldan itibaren 3 yarıyıl ek süre verilir.   

 

MADDE 7- Azami öğrenim süresi sonunda ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan 

öğrencilere 4 yarıyıl ek öğrenim süresi verilir.   

 

MADDE 8- Ek süreler sonunda başarısız olduğu ders sayısı birden fazla ise öğrencinin 

üniversite ile ilişiği kesilir. 

 

MADDE 9- Ek sınav ve/veya ek süreler sonunda bir dersten başarısız olanlara öğrencilik 

haklarından yararlandırılmaksızın sınırsız sınav hakkı verilir. Sınırsız sınav hakkı derslerin açıldığı 

yarıyılların Genel sınav dönemlerinde kullanılır ancak öğrenci talep etmesi halinde bu hakkını yarıyıl 

sonlarında açılan tek ders sınavlarında da kullanabilir. Bu sınavlarda ara sınav notuna bakılmaz başarı 

notu CC’dir. 

 



T.C. 

          NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

         SENATO 

          KARARI 

 

Toplantı Tarihi Kimlik/Dosya No Toplantı Sayısı 

14/12/2022 74956249-050.01.04 32 

 

MADDE 10- Sınırsız sınav hakkı tanınan ve açılan bu sınavlara üst üste veya aralıklı olarak 3 

eğitim-öğretim yılı girmeyen öğrenciler sınırsız sınav haklarından vazgeçmiş sayılır ve üniversite ile 

ilişiği kesilir. 

 

 MADDE 11- Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 

ncı maddesinin (c) bendine göre hesaplanan sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim 

ücretini ödemeye devam ederler. 

 

* Her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, her bir dersin 

kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak 

katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti çarpılarak 

hesaplanır. 

 

MADDE 12- Ek sınavlar sonrası tüm derslerini başaran ve mezun olması için sadece staj 

çalışması kalan öğrenciler 3 eğitim-öğretim yılı içinde staj çalışmalarını tamamlamadıkları takdirde 

üniversite ile ilişiği kesilir. 

 
 


