
AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNDEN
İLİŞİĞİ KESİLECEKLER İLE AZAMİ ÖĞRENİM

SÜRESİ SONUNDA MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLERE YAPILACAK EK
SINAVLARIN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN İLKELER

Madde 1 – Öğrenciler ek sınavlara azami öğrenim süresini tamamladıkları yarıyıl 
sonunda girecek olup öğrencilerin bu sınavlara bir kere katılma hakları vardır. 

Madde 2 - Ek sınavlar akademik takvimde/web sitesinde belirtilen tarihlerde ilgili 
Fakülteler tarafından hazırlanacak sınav programında belirtilen gün, saat, şekil ve 
yerde yapılacaktır.

Madde 3 - Ek sınavlar 1 inci ek sınav ve 2 inci ek sınav olmak üzere iki ayrı oturumda 
yapılacak olup öğrenciler, 1 inci ek sınavlarda başarısız oldukları derslerden 2 inci ek 
sınavlara katılabileceklerdir. Ek sınavlara giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı 
verilmez.

Madde 4 - Ek sınavlara giren öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için en az CC harf 
notu almaları gerekmektedir. Not değerlendirme sistemi Bursa Teknik Üniversitesi 
Lisans Programları Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi ‘ne göre yapılacaktır.

Madde 5 - Ek sınavlarda güz ve bahar yarıyılında alınan tüm derslerden sınav 
yapılacağından bu sınavlarda alınan notlar öğrencilerin Ağırlıklı Genel Not 
Ortalamasına (AGNO) katılacak olup dersin ilgili döneminin Ağırlıklı Not 
Ortalamasına (ANO) katılmayacaktır.

Madde 6 - Ek sınavlar sonrası başarısız ders sayısını 5 derse indiren öğrencilere 3 
yarıyıl ek öğrenim süresi verilir. Bu süre sonunda mezun olması için gerekli şartları 
sağlayamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

Madde 7 - Azami öğrenim süresi sonunda başarısız olduğu ders sayısını 5 derse 
düşürmüş olan öğrencilere ek sınavlara girmeden 4 yarıyıl ek öğrenim süresi verilir. 
Bu süre sonunda mezun olması için gerekli şartları sağlayamayan öğrencinin 
üniversite ile ilişiği kesilir.

Madde 8 - Bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik haklarından 
yararlandırılmaksızın sınırsız sınav hakkı verilecektir. Bu sınavlar her yarıyıl sonunda 
yapılan tek ders sınavları ile birlikte yapılacaktır.

Madde 9 - Sınırsız sınav hakkı tanınan ve açılan bu sınavlara üst üste veya aralıklı 
olarak 3 eğitim öğretim yılı girmeyen öğrenciler sınırsız sınav haklarından vaz geçmiş 
sayılır ve üniversite ile ilişiği kesilir.

Madde 10 - Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrenciler sınava girdiği dersin kredisinin 
(AKTS) ilgili dönemde alınması gereken normal ders yüküne oranlanması sonucu 
bulunacak katsayının öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ile çarpılması sonucu 
bulunacak katkı payı/öğrenim ücretini başarılı oluncaya kadar girdiği her sınav için 
ödemeye devam eder. (Örnek: Dönemlik Katkı Payı 240 TL. Dersin Akts’si 5 olsun. 
240/30= 8 TL/AKTS,  8x5=40 TL )



Madde 11 - Ek sınavlar sonrası kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için 
bağlı bulunduğu öğrenim planında (müfredatta) 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 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.

Madde 13 - İlişik kesme işlemleri ilgili Fakülte yönetim kurulu kararı ile yapılır. 
İlişiği kesilen öğrencilere ilişiklerinin kesildiği öğrenci bilgi sisteminde yer alan 
elektronik posta adresi/cep telefonu numarası aracılığı ile bildirilecek olup bu bildirim 
tebligat yerine geçecektir.




