
 
 

Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarında 2547 sayılı Kanun’un 44/c maddesi 

kapsamında azami öğrenim süresi sonunda başarısız olunan dersler için yapılacak ek  

sınavlara ait açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. 

1- Azami öğrenim süresini dolduran ön lisans ve lisans programlarında kayıtlı 

öğrencilere doğrudan sınav yapılamayan dersler dışında (proje, uygulama, 

uygulaması olan, staj vb.) devamsızlıktan veya yeterli not alamadıkları için 

başarısız oldukları tüm dersler için dilekçe ile kayıtlı oldukları akademik birime 

başvuru yapmaları halinde iki ek sınav hakkı verilir. 

2- Ek sınavlar; her eğitim-öğretim yılının sonunda, bütünleme sınavlarının 

bitiminden itibaren bir sonraki yarıyılın ders kayıtlarından önce tamamlanır. 

Sınava başvuru ve sınav tarihleri ilgili akademik birim tarafından öğrencilere 

duyurulur. 

3- Ek sınavlara giren öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için en az CC harf notu 

almaları gerekmektedir. Not değerlendirme sistemi 10.12.2018 tarihli, 06- 2 

sayılı Senato Kararı ile kabul edilen İzmir Bakırçay Üniversitesi Önlisans ve 

Lisans Ölçme ve Değerlendirme Esasları’nın 13. maddesine göre Mutlak 

Değerlendirme Sistemi (MDS) kapsamında yapılacak olup ek sınavlarda alınan  

ham başarı notları, Tablo 1'de gösterilen aralıklara göre harfli notlara çevrilir. 

4- Ek sınavlar; 1’inci ek sınav ve 2’nci ek sınav olmak üzere iki ayrı oturumda 

yapılacaktır. 

5- Öğrenciler 1’inci ek sınavda katılamadıkları veya katıldıkları halde başarısız 

oldukları dersin 2’nci ek sınavına katılabilirler. 

6- Öğrenciler sadece azami öğrenim süresinin sonunda yapılan ek sınavlara 

katılabilirler. Ek sınavlar için mazeret sınavı düzenlenmez. 

7- Ek sınavların birincisinde sınavına girdikleri dersi başaran öğrenciler, not 

yükseltmek amacıyla aynı dersin ikinci ek sınavına giremezler. 

8- Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısı en fazla beş olan öğrencilere ilgili 

döneme ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödemek koşulu ile üç yarıyıl hak  

verilir. 

9- Başarısız ders sayısı ek sınavlara katılmadan en fazla beş olan öğrencilere ilgili 

döneme ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödemek koşulu ile dört yarıyıl 

hak verilir. 

10- Öğrencilerin 8. ve 9. madde kapsamında kullanacakları ilave sürelerde 

Üniversitemiz Ön lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

hükümleri kapsamında işlem yapılır. Belirtilen dönemlerde dersin/derslerin 

açılmaması nedeniyle öğrencinin talebinin bulunması halinde kayıt dondurma 

işlemi yapılabilir. 

11- Ek sınavlar sonucunda/ek sınavlara katılmadan ya da 8. ve 9. madde 

kapsamında kullanılan ek süreler sonunda bir dersten başarısız olan 

öğrencilere, öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınava girdiği ders başına 

öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemek koşulu ile sınırsız sınav hakkı 

verilir. 

12- Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrenciler sınava girdiği her dersin katkı 

payını/öğrenim ücretini (Dersin AKTS kredisinin ilgili dönemde alınması gereken 

AZAMİ SÜRE SONUNDA DÜZENLENECEK OLAN EK SINAV UYGULAMALARI 

VE İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 



toplam ders AKTS kredisine oranlanması sonucunda bulunacak katsayının 

öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ile çarpılması sonucunda bulunacak katkı 

payı/öğrenim ücreti) başarılı oluncaya kadar girdiği her sınav için ödemeye 

devam eder. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik 

haklarından yararlanamazlar. 

13- İlişik kesme durumları; 

a. Azami öğrenim süresi sonunda başarısız ders sayısı 5’ten fazla olduğu 

halde ek sınavlara başvuru yapmayan, 

b. Doğrudan sınav yapılamayan (başarısız veya hiç alınmamış proje, 

uygulama, uygulaması olan, staj vb.) ders sayısı 5’ten fazla olan, 

c. Hiç alınmayan ders sayısı 5’ten fazla olan, 

d. 8. madde de belirtilen 3 yarıyıl sonunda 1 den fazla başarısız dersi 

bulunan, 

e. 9. madde de belirtilen 4 yarıyıl sonunda 1 den fazla başarısız dersi 

bulunan, 

f. Sınırsız sınav hakkı tanınan ancak üst üste veya aralıklı olarak 3 eğitim- 

öğretim yılı sınavlara başvuru yapmayarak katılmayan öğrencilerin 

üniversite ile ilişiği kesilir. 

14- İlişik kesme işlemleri Fakülte / Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile  

yapılır ve karar ilişiği kesilen öğrencilere tebliğ edilir. 

15- Açıklamalarda yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri ve Senato 

kararları uygulanır. 


