
AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ DOLAN ÖĞRENCİLER 
(2018 ve daha önce girişli öğrenciler) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiç alamadığı ders 
sayısı 6 ve üzerinde 
bulunan öğrencilerin; 

Başarısız ders sayısı 
(FF, FG, NA) toplamı 
6 ve üzeri olan 
öğrencilere; 

Başarısız ders sayısı  
(FF, FG, NA) 
toplamı 2-5 arası 
olan öğrencilere 

Azami süre sonunda; 

a) Bir (1) başarısız (FF, FD) dersi kalan 
öğrencilere; 

b) Dört yarıyılda okutulan tüm dersleri almış, 
başarısız dersi bulunmayan ancak GNO’sı yetersiz 
olduğu için mezun olamayan öğrencilere; 

Azami Süre 
sonunda iki Ek 

Sınav hakkı 
verilir. 

(Ek Sınav-1) 

(Ek Sınav-2) 

Azami süre sonunda sınava girmeden başarısız ders sayısı   2-5 arasında 
olan öğrencilere 4 DÖNEM EK SÜRE VERİLİR. 

Sınırsız sınav 
hakkı verilir. 

Sınırsız sınav hakkına 3 
(üç) eğitim öğretim yılı 

girmeyen öğrenciler 
SINAV HAKKINDAN 

VAZGEÇMİŞ 
SAYILIR. 

YÖNETİM 
KURULU 
KARARI 

ALINARAK 
KAYDI 

SİLİNİR. Ek sınavlara girerek;      

a) Başarısız ders sayısı 
toplamı 6 (altı) ve üzerinde 
kalan öğrencilerin; 

b) Başarısız ders sayısını 
beş (5) ve daha aşağı indiren 
öğrencilere 3 DÖNEM EK 
SÜRE VERİLİR. 

 

Verilen ek süreler (3 
dönem, 4 dönem) 
sonunda  başarı 
sağlayamayan 
öğrencilerin  



 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 ön lisans 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. 

* Azami öğrenim süresi dolan öğrencilerimiz için yapılacak olan Ek Sınav-1/2  2018 ve daha öncesinde Yüksekokulumuza kayıtlı olan 

öğrencileri kapsamaktadır.  

* Yükseköğretim Kanunu’nun, öğretim süresi ile ilgili (2547 SK.44.Madde) olarak, 26.11.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6569 S.K. 28. 

Maddesi ve  “Çukurova Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 6. Maddelesi uyarınca azami öğretim 

süresini dolduran 2018 ve daha öncesi girişli öğrencilere devam edip başarısız oldukları dersler için ek sınav-1/2 hakkı verilecektir. 

*Azami öğrenim süresi dolan öğrenciler için yapılacak olan ek sınav hakkından faydalanmak isteyen öğrencilerimizin 29 Ağustos – 2 
Eylül 2022 tarihleri arasında dilekçe yolu ile Yüksekokul Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. Ek sınav hakkı olmasına 
rağmen başvuru yapmayan öğrenciler sınav hakkından vazgeçmiş sayılırlar. 
 
*Öğrencilerimiz web sitemizde (https://ceyhan.cu.edu.tr) yer alan ‘’Ek Sınav Başvuru Dilekçesini’’ eksiz şekilde doldurup imzaladıktan sonra 
elden teslim edebilir veya ogrenciisleri.ceyhanmyo@cu.edu.tr adresine e-posta olarak gönderebilir.  
 
*Dilekçesini e-posta yolu ile gönderen öğrencilerimize dilekçesinin Yüksekokulumuza ulaştığına dair e-posta yolu ile cevap verilecektir. E-
posta yoluyla tarafımıza ulaşmayan dilekçelerde sorumluluk öğrenciye aittir. 
 

 

AZAMİ SÜRESİ DOLAN ÖĞRENCİLER 

EK SINAV BAŞVURUSU VE SINAV TAKVİMİ 

BAŞVURU   29 AĞUSTOS 2022 - 2 EYLÜL 2022 

1. EK SINAV TARİHLERİ  5-7 EYLÜL 2022 

2. EK SINAV TARİHLERİ  8-9 EYLÜL 2022 


