
EK SINAVLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR: 
 

UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİ İÇİN EK SINAV: 

          Başvuru ve Ders Seçimi : 29 Temmuz -01 Ağustos 2019 

Sınav Tarihi : 31 Ağustos - 01 Eylül 2019 
 

Uzaktan Eğitim Dersleri İçin Ek Sınava Kimler Girebilir? 

a) Toplam dönemi 8 ve üzeri olan öğrenciler 

b) Aktif, donuk ve silik öğrencilerden, 30 TL sınav ücretini yatırıp, sistem tarafından otomatik kayıt yenileme 

yapılmayacağından yüz yüze eğitim kurumuna giderek ek dönemini aktif hale getirenler. 

 

Uzaktan Eğitim Dersleri İçin Ek Sınava Dair Notlar: 

c) Ek sınava girecek öğrenciler için üniversiteyi kazanma şartı yoktur. 

d) Sadece uzaktan eğitim derslerinden veya hem uzaktan eğitim hem de yüz yüze eğitim derslerinden ek sınava 

girecek olan öğrencilerin; sınav ücreti olarak sadece uzaktan eğitim sınavı için 30 TL yatırmaları yeterlidir. 
 

 

 

YÜZ YÜZE EĞİTİM DERSLERİ İÇİN EK SINAV: 

  Başvurular : 26-29 Ağustos 2019 

Sınav Tarihi : 02-06 Eylül 2019 

Sınav Sonuçlarının Sisteme Girilme Tarihi: En geç 13 Eylül 2019 
 

Yüz Yüze Eğitim Dersleri İçin Ek Sınava Kimler Girebilir? 

a) Yüz yüze ek sınava girebilmek için dönem şartı yoktur.  

b) Aktif, donuk ve silik tüm öğrenciler yüz yüze eğitim kurumlarına dilekçeyle başvurarak, ücret ödemeden ve 

kayıt yenilemeden yüz yüze eğitim derslerinin sınavlarına girebilirler. 

c) Devamsızlık hariç başarısız yüz yüze eğitim alan dersi olan öğrenciler (Bu öğrenciler sınava girebilirler ancak 

mezuniyet şartlarını taşımadan mezun olamazlar.) 

d) Geçmiş dönemlerde haftalık ders çizelgelerinde değişiklikler yapılmıştır. Bu sebeple bazı yüz yüze eğitim 

kurumlarımız öğrencilerine Hitabet 1-2, Tefsir 1-2, Hadis 1-2 derslerini vermemişlerdir. Bu durumdaki yüz yüze 

eğitim kurumlarımızda kayıtlı öğrenciler; bu dersleri alıp almadığına bakılmaksızın bu derslerden sınavlara 

girebileceklerdir. 
 

Yüz Yüze Eğitim Dersleri İçin Ek Sınava Dair Notlar: 

e) Ek sınava girecek öğrenciler için üniversiteyi kazanma şartı yoktur. 

f) Sadece yüz yüze eğitim sınavlarına girecek olan öğrenciler ücret ödemeyeceklerdir. 

g) Öğrencinin içinde bulunduğu dönem veya alt dönem derslerinden olmak şartıyla, alan yüz yüze eğitim 

derslerinden sınav için ders sayısında sınırlama yoktur. 

h) Sekiz yüz yüze eğitim dönemini tamamlamış (sadece 1. ve 2. dönemlerin yüz yüze dönemi olarak sayıldığı 

unutulmamalıdır!) ve mezuniyet incelemesi sonucunda yüz yüze eğitim veren okul/kurumun hatalı veri girişi 

sebebiyle karşısına yüz yüze alan dersi çıkan öğrenciler, hatalı veri girişi sebebiyle hiç almadığı veya başarısız 

olduğu veya kredisinin düştüğü bu yüz yüze eğitim derslerinden de sınava girebilirler. 
 

 


