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KOÇ ÜNİVERSİTESİ EK SINAV HAKLARI YÖNERGESİ
Amaç ve dayanak
Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı 27/03/2017 tarih ve 30020 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanmış olan Koç Üniversitesi Lisans Ve Ön Lisans Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği’nin 26.
maddesiyle tanınmış olan ek sınav hakları ile 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 44. maddesinin (c) bendiyle tanınmış olan sınav haklarının kullandırılmasına ilişkin usul
ve esasların düzenlenmesidir.
(2) Bu Yönerge Koç Üniversitesi Lisans Ve Ön Lisans Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği’nin
26. maddesine, Yükseköğretim Kanunu’nun 44. maddesinin (c) bendi ile 14. maddesinin (b) bendine
ve Yükseköğretim Kurulunun ilgili kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Yönerge İngilizce Hazırlık Programı da dahil olmak üzere Koç
Üniversitesinin lisans programlarına kayıtlı bütün öğrencileri kapsar.
Tanımlar
Madde 3 – (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;
(a) Son sınıf öğrencisi/öğrencileri: Dört yıllık lisans programlarında kayıt sisteminde
“Fourth Year” veya “Education Duration Extended”, Tıp Fakültesinde ise kayıt sisteminde
“Internship” veya “Education Duration Extended” olarak gösterilenleri;
(b) ELC: İngilizce Dil Merkezini;
(c) İHP: İngilizce Hazırlık Programını;
(ç) Üniversite Ek Sınavı: İngilizce Hazırlık Programı hariç olmak üzere, azami öğrenim
süresini doldurmamış öğrencilere Koç Üniversitesi Lisans Ve Ön Lisans Eğitim Ve Öğretim
Yönetmeliği’nin 26. maddesiyle tanınmış ek sınavları;
(d) Madde 44 Sınavı/Sınavları: Yükseköğretim Kanunu’nun 44. maddesinin (c) bendinde; son
sınıf öğrencileri için öngörülen sınavları;
(3) Başarısız Ders: Üniversite Ek Sınavı bakımından alınmış ve notu “F” veya “U” olan
dersleri, Madde 44 Sınavı bakımından ise alınmış ve notu “F” veya “U” olan dersler ile hiç alınmamış
dersleri;
(f) Öğrencilik haklarından yararlanamama:
(f.1) Öğrenim/öğrenci belgesi verilmemesini,
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(f.2) Erkek öğrencilerin askerlik tehir işlemleri yapılmamasını,
(f.3) Ders seçimleri yaptırılmaması ve onaylanmamasını,
(f.4) Sınavlar haricinde; kampüslere sınırsız giriş ile otopark, kütüphane, yemekhane, yurt ve
öğrenciliğe bağlı olan diğer hakların kullandırılmamasını;
(g) Üniversite: Koç Üniversitesini;
(ğ) KUEPE Sınavı: Açılımı “Koç University English Proficiency Exam” olan Koç
Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı’nı;
ifade eder.
İHP öğrencilerine ilişkin kurallar
Madde 4 – (1) Azami öğrenim süresi: İHP bir yıl, İHP’yi başarıyla tamamlamak için azami
öğrenim süresi ise iki yıldır (Ref. Md. 44.c.1.2 ve Md. 44.c.2.2). Azami öğrenim süresi yarıyıl
üzerinden ve iki yarıyıl bir yıl olarak değerlendirilerek hesaplanır. Yaz öğretimi, kayıt dondurma ve
kurumdan bir veya daha fazla dönem uzaklaştırma bu sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
Ancak, öğrencilerin kayıt yenilemedikleri öğretim yarıyılları azami öğrenim süresi hesabına katılır
(Ref. LY 11.3.1).
(2) Başarısızlık nedeniyle ilişiğin kesilmesi: Üniversitenin öğretim dili Türkçe olan lisans
veya tıp programı olmadığından, KUEPE Sınavında yaz öğretimleri de dahil olmak üzere iki yıl içinde
başarılı olamayan veya KUEPE Sınavından muafiyet alamayan öğrencilerin Üniversiteyle ilişiği
Üniversite Ek Sınavında da başarılı olamazlarsa Üniversite Ek sınavı sonrasında, başvuruları halinde
Üniversite Ek Sınavı haklarını kullanmadan önce kesilir (Ref. Md. 44.c.2.2 ve Md. 44.c.2.3). İlişiği
kesilenler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına başvururak, bir defaya mahsus olmak
üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla üniversiteye giriş puanlarının, yerleştirilecekleri programa kayıt
yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan
programlardan birine merkezî olarak yerleştirilmelerini talep edebilirler (Ref. Md. 44.c.2.4).
(3) Öğrenim ücretinin ödenmemesi nedeniyle ilişiğin kesilmesi: Azami öğrenim süresinin
doldurup doldurulmadığına bakılmaksızın; -Bahar 2015 döneminden başlamak üzere- dört yıl üst üste
öğrenim ücretini ödemeyen veya kayıt yenilenemeyen öğrencilerin Üniversiteyle ilişikleri Üniversite
Yönetim Kurulunun kararıyla kesilebilir (Ref. Md. 44.c.1.4 ve LY 11.3.2).
(4) Yaz öğretimi: Yaz öğretimi, azami öğrenim süresi hesaplanırken ayrı bir yarıyıl olarak
değerlendirilmediğinden (Ref. LY 17.2.1); İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri azami öğrenim
süreleri Güz Yarıyılında dolmamışsa Bahar Yarıyılını izleyen yaz öğretiminde ders alabilirler.
(5) KUEPE Sınavına kabul koşulları: Üniversite Ek Sınavlarına ilişkin düzenlemeler ile
KUEPE Sınavından muafiyete ilişkin koşullar saklı olmak üzere, aşağıda belirtilen öğrenciler KUEPE
Sınavına kabul edilir:
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(a) İHP öğreniminin ilk veya ikinci yarıyılında veya açılmışsa ilk veya ikinci yarıyılı izleyen
yaz öğretiminde Orta (B1+/ Intermediate) seviyeyi veya Orta-üstü (B2/ Upper-intermediate) seviyeyi
Akademik Kurulca belirlenmiş not ortalamasıyla tamamlamış öğrenciler.
(b) İHP öğreniminin üçüncü veya dördüncü yarıyılında bulundukları seviyeyi Akademik
Kurulca belirlenmiş not ortalamasıyla tamamlamış öğrenciler.
(c) İHP öğreniminin dördüncü yarıyılını tamamlamış öğrenciler, seviye tamamlama ve
açılmışsa yaz öğretimine devam koşulu aranmaksızın dördüncü yarıyılı izleyen yaz öğretimi sonunda.
(6) KUEPE Sınavından muafiyet koşulları:
(a) İHP öğreniminin ilk veya ikinci yarıyılında veya açılmışsa ilk veya ikinci yarıyılı izleyen
yaz öğretiminde KUEPE’den muafiyet talep edecek öğrencilerin aşağıdaki koşulları taşıması
gereklidir:
(a.1) İHP öğreniminin ilk veya ikinci yarıyılında veya açılmışsa ilk veya ikinci yarıyılı izleyen
yaz öğretiminde bulundukları seviyeyi Akademik Kurulca belirlenmiş not ortalamasıyla tamamlamış
olmak ve
(a.2) İngilizce dil yeterliği için Üniversite tarafından kabul edilen belge sunmak.
(b) İHP öğreniminin üçüncü veya dördüncü yarıyılında veya açılmışsa üçüncü veya dördüncü
yarıyılı izleyen yaz öğretiminde KUEPE Sınavından muafiyet talep edecek öğrencilerin İngilizce dil
yeterliği için Üniversite tarafından kabul edilen belge sunması yeterlidir.
(7) Madde 44 Sınav Hakkı: Başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilenlerden bu maddenin 2.b.b
bendinde belirtilen yasal hakkını kullanmayanlara, KUEPE Sınavlarından hangilerine katılacaklarını
her sınav dönemi için akademik takvimde belirtilen süre içerisinde İHP yetkililerine bildirmeleri
koşuluyla, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir (Ref. Md. 44.c.4.1). Bu sınav hakları
azami üç yıl içinde ve en fazla üç KUEPE Sınavında kullanılabilir. Bir KUEPE Sınavına katılacağını
bildirmesine rağmen o sınava katılmayan bir sınav hakkından vazgeçmiş sayılır.
Lisans öğrencilerine ilişkin kurallar
Madde 5 – (1) Azami öğrenim süresi:
(a) Öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında azami öğrenim süresi yedi yıl, öğrenim
süresi altı yıl olan lisans programlarında ise dokuz yıldır (Ref. Md. 44.c.1.1). Azami öğrenim süresi
yarıyıl üzerinden ve iki yarıyıl bir yıl olarak değerlendirilerek hesaplanır. Yaz öğretimi, kayıt
dondurma ve kurumdan bir veya daha fazla dönem uzaklaştırma bu sürelerin hesaplanmasında dikkate
alınmaz. Ancak, öğrencilerin kayıt yenilemedikleri öğretim yarıyılları azami öğrenim süresi hesabına
katılır (Ref. LY 11.3.1).
(b) Azami öğrenim süresi;
- Bahar 2015’te kayıtlı öğrenciler için Güz 2014’ten,
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- Güz 2016 ve sonrasında kayıt yaptıran öğrenciler için ise, dikey ve yatay geçişte önceki
öğrenim sürelerinin hesaplamaya dahil edilmesine dair kurallar saklı olmak üzere, kayıt yaptırdıkları
yarıyıldan başlamak üzere hesaplanır.
(2) Başarısızlık nedeniyle ilişiğin kesilmesi: Azami öğrenim süresi sonunda son sınıf
öğrencisi statüsünü kazanamayan öğrenciler ile azami öğrenim süresi sonunda son sınıf öğrencisi
olmakla beraber Madde 44 Sınavı hakkını kazanamayan veya kazanmasına rağmen sonradan yitiren
öğrencilerin ilişiği kesilir.
(3) Öğrenim ücretinin ödenmemesi nedeniyle ilişiğin kesilmesi: Azami öğrenim süresinin
doldurup doldurulmadığına bakılmaksızın; -Bahar 2015 döneminden başlamak üzere- dört yıl üst üste
öğrenim ücretini ödemeyen veya kayıt yenilenemeyen öğrencilerin Üniversiteyle ilişikleri Üniversite
Yönetim Kurulunun kararıyla kesilebilir (Ref. Md. 44.c.1.4 ve LY 11.3.2).
(4) Yaz öğretimi: Yaz öğretimi, azami öğrenim süresi hesaplanırken ayrı bir yarıyıl olarak
değerlendirilmediğinden (Ref. LY 17.2.1); lisans öğrencileri eğer azami öğrenim süreleri Güz
Yarıyılında dolmamışsa Bahar Yarıyılını izleyen yaz öğretiminde ders alabilirler.
(5) Üniversite Ek Sınavı Hakkı: Azami öğrenim süresini doldurmamış, ancak kayıtlı oldukları
programın müfredatı uyarınca tüm zorunlu ve seçimlik dersleri veya kredileri almış, yani ders ve kredi
alma yükümlüklerini tamamlamış, ancak ders ve kredi alma yükümlülüklerini tamamladıkları yarıyıl
sonunda başarısız dersi bulunması veya genel not ortalamasının 2,00 altında olması nedeniyle
mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrencilere aşağıdaki şekilde Üniversite Ek Sınavı Hakkı
kullandırılır:
(a) Üniversite Ek Sınavı Hakkı öğrencinin Başarısız Dersleri tekrarlama yükümlülüğünü ve
Başarısız Derslerini veya koşullu geçer notla başardıkları dersleri tekrarlama hakkını (Ref. LY 20.3.b)
kaldırmaz.
(b) Üniversite Ek Sınav Hakkı azami öğrenim süresinin dolduğu yarıyıl da dahil olmak üzere
kullandırılır, ancak azami öğrenim süresinin dolduğu yarıyıldan sonraki yarıyıllarda Üniversite Ek
Sınavı Hakkı yoktur (Ref. LY 26.2 ve LY 26.3).
(c) Başarısız Dersi bulunduğu için mezuniyet koşulunu yerine getiremeyen öğrencilere,
Başarısız Dersleri için, dersin açılıp açılmadığına bakılmaksızın her yarıyıl sonunda bir Üniversite Ek
Sınavı Hakkı kullandırılır (Ref. LY 26.2.a).
(ç) Genel not ortalaması 2,00 altında olduğu için mezuniyet koşulunu yerine getiremeyen
öğrencilere, sayı kısıtlaması olmaksızın seçecekleri derslerden, dersin açılıp açılmadığına
bakılmaksızın her yarıyıl sonunda bir Üniversite Ek Sınavı Hakkı kullandırılır, ancak Başarısız Dersi
bulunduğu için mezuniyet koşulunu yerine getirememiş olan öğrenciler bu haktan Başarısız Derslerini
Üniversite Ek Sınavı Hakkı kullanarak tüm derslerinden başarılı oldukları yarıyılı izleyen yarıyıldan
başlamak üzere yararlanabilirler (Ref. LY 26.2.b, Ref. LY 26.2.c).
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(d) Üniversite Ek Sınav Hakkı, ilgili dersin tekrarlanmadığı hallerde tek bir ek sınavla, dersin
tekrarlandığı hallerde ise bütünleme sınavı sonrasında yapılacak tek bir ek sınavla kullandırılır.
(6) Madde 44 Sınav Hakkı: Azami öğrenim süresi sonunda son sınıf öğrencisi statüsünü
kazanan öğrenciler aşağıdaki şekilde Madde 44 Sınav Hakkı kullanabilir:
(a) Başarısız Ders sayısı beşten fazla olan öğrenciler Madde 44 Sınav Hakkı olarak iki sınav
hakkı kullanabilirler (Ref. Md. 44.c.3.1). Bu sınav hakkı Başarısız Derslerin açılıp açılmadığına
bakılmaksızın öğrencinin azami öğrenim süresini doldurduğu yarıyılı izleyen yarıyılda kullanılır. İlk
sınav hakkı ve ikinci sınav hakkı farklı derslerde kullanılamaz. Bu sınavlara girmeyen öğrenciler
Madde 44 Sınav Hakkını yitirirler ve ilişkileri kesilir. Bu sınavlar sonrasında:
(a.1) Başarısız Ders sayısı bir olan öğrenciler Başarısız Dersin sınavlarına sınırsız olarak
girebilirler (Ref. Md. 44.c.3.2). Bu hak Başarısız Dersin açıldığı yarıyılın final, bütünleme
sınavları ile yapılıyorsa Üniversite Ek Sınavlarında kullanılabilir.
(a.2) Başarısız Ders sayısı iki ilâ beş olan öğrenciler Başarısız Derslerin sınavlarına üç yarıyıl
girebilirler (Ref. Md. 44.c.3.2). Bu hak Başarısız Dersin açıldığı yarıyılın final, bütünleme
sınavları ile yapılıyorsa Üniversite Ek Sınavlarında kullanılabilir.
(a.3) Başarısız Ders sayısı beşten fazla olan öğrencilerin ilişiği kesilir.
(b) Başarısız Ders sayısı iki ilâ beş olan öğrenciler Başarısız Derslerin sınavlarına dört yarıyıl
girebilirler (Ref. Md. 44.c.3.2). Bu hak Başarısız Dersin açıldığı yarıyılın final, bütünleme sınavları ile
yapılıyorsa Üniversite Ek Sınavlarında kullanılabilir. Başarısız Dersin açılmadığı yarıyıllar yarıyıl
hesabında dikkate alınmaz. Bu sınavlar sonrasında:
(b.1) Başarısız Ders sayısı bir olan öğrenciler Başarısız Dersin sınavlarına sınırsız olarak
girebilirler (Ref. Md. 44.c.3.2). Bu hak Başarısız Dersin açıldığı yarıyılın final, bütünleme
sınavları ile yapılıyorsa Üniversite Ek Sınavlarında kullanılabilir.
(b.2) Başarısız Ders sayısı birden fazla olan öğrencilerin ilişiği kesilir.
(c) Başarısız Ders sayısı bir olan öğrenciler Başarısız Dersin sınavlarına sınırsız olarak
girebilirler (Ref. Md. 44.c.3.2). Bu hak Başarısız Dersin açıldığı yarıyılın final, bütünleme sınavları ile
yapılıyorsa Üniversite Ek Sınavlarında kullanılabilir.
(ç) Başarısız Dersi bulunmayan veya Başarısız Derslerini Madde 44 Sınav Hakkı kullarak
başaran, ancak genel not ortalaması 2,00 altında olduğu için mezuniyet koşulunu sağlayamayan
öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek üzere istedikleri derslerden, daha önce A ve A+
notuyla başarılmış dersler hariç olmak üzere, sınırsız olarak Madde 44 Sınav Hakkı kullanabilirler
(Ref. Md. 44.c.3.2). Bu hak ilgili dersin açıldığı yarıyılın final, bütünleme sınavları ile yapılıyorsa
Üniversite Ek Sınavlarında kullanılabilir.
(d) Madde 44 Sınav Hakkı kullanan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.
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(e) Sınırsız Madde 44 Sınav Hakkı olan, ancak yukarıda belirtilen sınavlara, üst üste veya
aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler Madde 44 haklarından vazgeçmiş
sayılır ve ilişikleri kesilir.
(f) Madde 44 Sınavı Hakkı olan öğrenciler bu hakkı kullanacakları derslere konuk öğrenci
olarak katılabilirler.
(g) Madde 44 Sınavı Hakkı kapsamında sınırsız sınav hakkı olan öğrenciler, eğer Mütevelli
Heyet tarafından belirlenmişse, sınava girdikleri dersler için öğrenim ücreti öderler (Ref. Md. 44.c.3.4).
(ğ) Madde 44 Sınavı Hakkı olan Başarısız Dersin müfredattan çıkarıldığı hallerde, öğrencinin
talebi üzerine, kayıtlı olduğu fakültenin yönetim kurulu, öğrencinin talebi üzerine Madde 44 Sınavı
Hakkının;
(ğ.1) Müfredattan çıkarılan veya açılmayan derste veya
(ğ.2) Alınmamış başka bir derste kullandırılmasına,
karar verebilir.
(h) Madde 44 Sınavı Hakkının alınmamış bir derste kullanılacağı hallerde, öğrencinin talebini
Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğünün duyuracağı tarihlerde ve belirlediği usulle yapılması gerekir.
Süresi içinde talep yapmayan öğrenciler sınav hakkından vazgeçmiş veya sınav hakkını kullanmış
sayılır.
(7) Çift anadal öğrencileri: İlişik kesmeye ilişkin diğer kurallar saklı olmak üzere; çift anadal
öğrencileri yukarıda belirtilen Üniversite Ek Sınav Hakkı ve Madde 44 Sınav Hakkından sadece
kapsamına girdikleri anadal programı için yararlanabilirler. Bunlardan esas anadalına ilişkin azami
öğrenim süresini doldurmuş olup ikinci anadal programından ders alma hakkı olan öğrenciler sadece
ikinci anadal programından ders alabilirler ve esas anadal programındaki Başarısız Derslerine veya
koşullu geçer durumda oldukları derslerine kayıt olamazlar. Çift anadal öğrencilerine ikinci anadaldan
mezuniyet diploması ancak esas anadal programından mezun olmaları halinde verilebilir ve esas
anadal programından ilişiklerinin kesilmesi halinde ikinci anadal programından da ilişkileri kesilir.
Referans verilen kurallar ile dayanak alınan hükümler
Madde 5 – (1) Bu Yönergede referans verilen kuralların veya 1. maddesinin 2. fıkrasında
belirtilen dayanak hükümlerin değişmesi halinde, referans verilen kuralların veya dayanak alınan
hükümlerin değişik hali esas alınır.
(2) Bu Yönergede referans verilen kuralların veya 1. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen
dayanak hükümlerin yürürlükten kaldırılması halinde, referans verilerek belirlenmiş kurallar ile
dayanak alınarak belirlenmiş kurallar uygulanmaz.
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(3) Bu Yönergede referans verilen kurallar veya 1. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen dayanak
hükümler ile bu Yönergedeki hükümler arasında çatışma veya çelişki olması halinde referans verilen
kurallar ve dayanak hükümler esas alınır.

Yürürlük
Madde 6 – (1) Bu Yönerge Akademik Kurul tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.
-oReferans Kurallar
Referanslar

2547 s. Yükseköğretim Kanunu md. 44/c

Md. 44.c.1.1

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
önlisans 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.

Md. 44.c.1.2

Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

Md. 44.c.1.3

Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt
yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez.

Md. 44.c.1.4

Ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun
onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile
kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Md. 44.c.1.5

Yatay geçiş ve çift ana dal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim
süreleri, lisansüstü eğitim usul ve esasları ile öğrenim süreleri Yükseköğretim
Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Md. 44.c.2.1

Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda mesleki yabancı dil dersleri
dışında zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz; ancak üniversite yetkili
kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile isteğe bağlı olarak
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yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilir; bu hazırlık sınıfında başarılı
olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve eğitimlerine devam ederler.
Md. 44.c.2.2

Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık
sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan
ilişiği kesilir.

Md. 44.c.2.3

Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık
sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında
öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler.

Md. 44.c.2.4

Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer
program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere
kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının,
yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük
olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî
olarak yerleştirilebilirler.

Md. 44.c.3.1

Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun
olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için
iki ek sınav hakkı verilir.

Md. 44.c.3.2

Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders
için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan
öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda
iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından
yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı
tanınır.

Md. 44.c.3.2

İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not
aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not
ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen
son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf)
öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden
sınırsız sınav hakkı tanınır.

Md. 44.c.3.3

Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler
dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya
aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız
sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.
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Md. 44.c.3.4

Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına
öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler.

Md. 44.c.3.5

Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından
yararlanamazlar.

Md. 44.c.3.6

Açık öğretim öğrencileri, katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeleri ve her
dönem başında kayıtlarını yenilemeleri koşuluyla bu sürelerle kısıtlı değildir.

Md. 44.c.3.7

Açık öğretim sisteminde üst üste dört dönem bu koşulları yerine getirmeyen
öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilir.

LY 11.3.1

Öğrencilerin kayıt yenilemedikleri öğretim yarıyılları azami öğrenim süresi
hesabına katılır.

LY 11.3.2

Dört yıl üst üste öğrenim ücretini ödemeyen veya kayıt yenilemeyenlerin
ilişikleri Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla kesilebilir.

LY 17.2.1

Yaz öğretimi, öğrenim süresi hesaplanırken ayrı bir yarıyıl olarak
değerlendirilmez;

LY 20.3.b

RC - Dersi tekrar ediyor: Bu işaret öğrencinin zorunlu veya isteğe bağlı
olarak ders tekrarladığı hallerde kullanılır. Ders tekrarı aşağıdaki kurallar
dâhilinde yapılır:
1) Öğrenci (F) notu aldığı zorunlu derslerden zorunlu alan dersi veya ortak
çekirdek ders olanları, geçer not alana kadar tekrarlamak zorundadır.
Öğrencinin geçer not alması halinde, aldığı not, not ortalaması
hesaplamalarında (F) notunun yerine sayılır.
3) Öğrenci, (D) veya üzerinde bir not ile tamamladığı dersleri isteğe bağlı
olarak tekrarlayabilir. İsteğe bağlı olarak tekrar ettiği dersten başarısız olan
öğrenci, bu dersten daha önce geçer bir not almışsa, dersi tekrar etmesi
gerekli değildir. Ders tekrarı halinde aldığı not öğrencinin akademik
kayıtlarında gösterilir ve genel not ortalaması hesabında dersten alınan en
yüksek not esas alınır.

LY 26.2

Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendinde öngörülen azami öğrenim sürelerini doldurmamış öğrencilere,
azami öğrenim sürelerini dolduracakları yarıyıl da dâhil olmak üzere
aşağıdaki şekilde ek sınav hakkı kullandırılır:
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LY 26.2.a

Mezuniyet için tamamlanması gerekli derslerin tamamını almış, ancak (F)
notu bulunduğu için mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrencilere,
(F) dersleri için her yarıyıl sonunda birer ek sınav hakkı kullandırılır.

LY 26.2.b

Mezuniyet için tamamlanması gerekli derslerin tümünden (a) bendi uyarınca
ek sınav hakkı kullanarak başarılı olan, ancak genel not ortalaması 2,00
altında olduğu için mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrencilere,
sayı kısıtlaması olmaksızın seçecekleri derslerden (a) bendi uyarınca ek sınav
hakkı kullandıkları yarıyıldan başlamak üzere her yarıyıl sonunda birer ek
sınav hakkı kullandırılır.

LY 26.2.c

Mezuniyet için tamamlanması gerekli derslerin tümünden (a) bendi uyarınca
ek sınav hakkı kullanmadan başarılı olan, ancak genel not ortalaması 2,00
altında olduğu için mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrencilere,
sayı kısıtlaması olmaksızın seçecekleri derslerden derslerini tamamladıkları
yarıyıldan başlamak üzere her yarıyıl sonunda birer ek sınav hakkı
kullandırılır.

LY 26.2.ç

Bu fıkrada belirtilen ek sınav hakları ilgili dersin tekrarlanmadığı hallerde tek
bir sınavda, dersin tekrarlandığı hallerde ise bütünleme sınavı sonrasında
yapılacak tek bir sınavda kullandırılır.

LY 26.3

Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendinde öngörülen azami öğrenim sürelerini doldurmuş öğrencilere, ikinci
fıkra uyarınca ayrıca ek sınav hakkı verilmez; bunlara doğrudan
Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendinde öngörülen ek sınav hakları kullandırılır.

