ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
EK SINAV UYGULAMA ESASLARI
A) Genel Esaslar
Madde 1) 2547 sayılı Kanun’un 44’üncü maddesinin (c) bendi uyarınca, öğrenim süresi
4 yıl olan lisans programlarının azami öğrenim süresi hazırlık sınıfı hariç 7 yıl, zorunlu yabancı
dil hazırlık sınıfının azami öğrenim süresi ise 2 yıldır.
Madde 2) Azami öğrenim süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi
ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak üniversite yetkili
kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile 4 yıl üst üste katkı payı veya öğrenim
ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.
Madde 3) 2014 yılından önce kayıtlanan öğrenciler için azami öğrenim süresinin
hesaplanmasında 2014-2015 eğitim-öğretim güz yarıyılı başlangıç olarak dikkate alınır.
Madde 4) Ek sınavlar senato tarafından belirlenen tarihler arasında, fakültelerin
hazırlayacağı sınav takvimine göre yapılır.
Madde 5) Ek sınav ve ek süre hakkını kullanmak isteyen öğrenciler ilan edilen tarihler
arasında kayıtlı oldukları birimlere müracaat ederler. Başvuru yapmayan öğrencilerin ilişiği
ilgili yönetim kurulu kararıyla kesilir.
Madde 6) Ek sınavlara ilişkin genel duyurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
tarafından Üniversitenin internet sayfasında; sınava girecek öğrenci listeleri ve sınav
programları ise ilgili birim tarafından internet sayfasında ilan edilir. Azami öğrenim süresi ve
ek sınavlar sonunda ilişiği kesilecek öğrenciler ilgili birim tarafından öğrenci işleri daire
başkanlığına bildirilir.
Madde 7) Öğrencilere hiç kayıtlanmadıkları dersler için ek sınav ve sınırsız sınav hakkı
verilmez.
Madde 8) Ek sınavlar her yarıyılın sonunda birinci ek sınav ve ikinci ek sınav şeklinde
uygulanır. Birinci ek sınavda başarısız olan öğrenciler ikinci ek sınava girebilir. Ek sınavlara
girme hakkı elde eden öğrenciler, azami öğrenim süresi sonunda yapılacak olan ilk ek sınavlara
girmek zorundadır. Birinci ek sınava girmeyen öğrenciler bu sınav hakkını kullanmış sayılırlar.
Madde 9) Ek süre hakkından faydalanan öğrenciler öğrenim ücreti/katkı payını
ödeyerek ders kaydını yaparlar. Sınırsız sınav hakkından faydalanan öğrenciler ise sadece
sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini öderler.
Madde 10) Mühendislik tamamlama programlarına kayıtlı olan öğrenciler ek sınav
hakkından yararlanamazlar.
Madde 11) Ek sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez.
Madde 12) Ağırlıklı genel not ortalamasına (AGNO) göre yatay geçiş yapan
öğrencilerin daha önce okuduğu süreler azami öğrenim süresine dâhil edilir.
Madde 13) Ek madde 1’e göre eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay
geçiş yapan öğrencilerin azami öğrenim süreleri, intibak yapılan sınıfa göre belirlenir.
Madde 14) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile kayıt yaptıran öğrencilerin azami öğrenim
süreleri, intibak yapılan sınıfa göre belirlenir.
Madde 15) Azami öğrenim süresi/ek sınavlar/ek öğrenim süresi sonunda bütün
derslerden geçer not aldıkları hâlde AGNO’su 2.00’ın altında olan son sınıf öğrencilerine not
ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı verilir.

Madde 16) Ek sınavlara giren öğrencilere, dönem içi/dönem sonu
değerlendirmelerinden alınan notlar dikkate alınmadan öğretim elemanı tarafından takdir edilen
harf notu verilir.
B) Ek Sınavlar
Madde 17) Azami öğrenim süresi sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun
olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları (hiç almadığı dersler hariç) her bir
ders için iki ek sınav hakkı verilir.
Madde 18) Ek sınavlar sonucunda başarısız olduğu ders sayısı (hiç almadığı dersler
dahil) 5’ten fazla olan öğrencilerin üniversite ile ilişiği ilgili yönetim kurulu kararıyla kesilir.
Madde 19) Ek sınavlar sonunda başarısız olduğu ders sayısını 1’e indiren öğrencilere
bu dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı verilir.
C) Ek Öğrenim Süresi
Madde 20) Ek sınavlar sonrası başarısız ders sayısını (hiç almadığı dersler dâhil) 5
derse indiren öğrencilere 3 yarıyıl ek öğrenim süresi verilir.
Madde 21) Ek sınav hakkını kullanmadan mezun olabilmek için (hiç almadığı dersler
dâhil) başarması gereken ders sayısı en fazla 5 olan öğrencilere, ek sınavlara girme hakkını
kullanmak istemediklerini yazılı olarak bildirmeleri halinde, 4 yarıyıl ek öğrenim süresi verilir.
Madde 22) Ek öğrenim süresi verilen öğrenciler; hiç almadığı, uygulamalı ve
uygulaması olan derslerde devam koşulunu sağlamak zorundadır. Öğrenci, bu durum dışındaki
dersler için ders kaydı yapmadan yarıyıl sonunda yapılan sınavlara girer.
Madde 23) Ek öğrenim süresi sonunda başarısız olduğu ders sayısını 1’e indiren
öğrencilere bu dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı verilir.
Madde 24) Sınırsız sınav hakkı olan öğrencilerin açılacak sınavlara, üst üste veya
aralıklı olarak toplam 3 eğitim-öğretim yılı hiç girmemesi durumunda, sınırsız sınav hakkından
vazgeçmiş sayılırlar ve üniversite ile ilişikleri ilgili yönetim kurulu kararıyla kesilir.
Madde 25) Ek süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerin ilişikleri ilgili yönetim
kurulu kararıyla kesilir.
Ç) Son Sınıf Dışında İlişiği Kesilen Öğrenciler
Madde 26) Bulunduğu sınıf itibarıyla bütün dersleri alıp başarılı olduğu halde AGNO
başarı şartını sağlayamayıp azami öğrenim süresi sonunda ilişiği kesilen öğrencilere dilekçe ile
başvurmaları halinde istedikleri 3 dersten birer sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda AGNO
başarı şartını sağlayan öğrencilerin kaydı ilgili sınıfa yapılır.
Madde 27) Azami öğrenim süresi sonunda ilişiği kesilen ve aşağıdaki şartları taşıyan
son sınıf dışındaki öğrencilere dilekçe ile başvurmaları halinde öğrenimlerine kaldıkları yerden
devam etme hakkı verilir.
a) Birinci sınıfta olup tüm dersleri almış, devam şartını sağlamış ve başarısız ders sayısı
1 olan öğrencilere başarısız olduğu dersten 3 yıl içinde kullanacakları 3 sınav hakkı verilir. Bu
sınavda başarılı olup AGNO başarı şartını sağlayan öğrencilerin kaydı 2. sınıfa yapılır. Sınavda
başarılı olduğu halde AGNO başarı şartını sağlayamayan öğrencilere istedikleri 3 dersten birer
sınav hakkı verilir.
b) İkinci sınıfta olup tüm dersleri almış, devam şartını sağlamış ve başarısız ders sayısı
birinci sınıfta en fazla 1, ikinci sınıfta ise en fazla 3 olan öğrencilere başarısız oldukları
derslerden 3 yıl içinde kullanacakları 3 sınav hakkı verilir. Bu sınavlarda başarılı olup AGNO
başarı şartını sağlayan öğrencilerin kaydı 3. sınıfa yapılır. Sınavlarda başarılı olduğu halde
AGNO başarı şartını sağlayamayan öğrencilere istedikleri 3 dersten birer sınav hakkı verilir.

c) Üçüncü sınıfta olup tüm dersleri almış, devam şartını sağlamış ve başarısız ders
sayısı, birinci sınıfta en fazla 1, ikinci ve üçüncü sınıflarda ise toplamda en fazla 3 olan
öğrencilere başarısız oldukları derslerden 3 yıl içinde kullanacakları 3 sınav hakkı verilir. Bu
sınavlarda başarılı olup AGNO başarı şartını sağlayan öğrencilerin kaydı 4. sınıfa yapılır.
Sınavlarda başarılı olduğu halde AGNO başarı şartını sağlayamayan öğrencilere istedikleri 3
dersten birer sınav hakkı verilir.
ç) Hazırlık sınıfının azami öğrenim süresi sonunda, derslere devam şartını sağlamış
olmak koşuluyla, başarısız olan öğrencilere 3 yıl içinde kullanacakları 3 sınav hakkı verilir.
Öğrenciler bu sınav haklarını, zorunlu hazırlık sınıfı muafiyet sınavlarında kullanırlar.
Madde 28) Sınav hakkı verilen öğrenciler, başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı
başında açılacak sınavlara alınırlar. Bu öğrencilerin sınavlara girdikleri süre öğrenim
süresinden sayılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

