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Beykoz Üniversitesi Lisans-Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 37. Maddesi ile 2547
sayılı kanunun 44/c. (Değişik: 19/11/2014-6569/28 md.) maddesi uyarınca; 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 tamamlama k
zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.
İlgili madde kapsamında azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere uygulanacak ek sınav ve
ek sürelerle ilgili uygulama esasları aşağıdaki gibidir.
1. Mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, devam şartını yerine getirmiş olmak
şartıyla başarısız oldukları ( FF, FD, BZ) bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir.
Ek sınavlar Üniversitenin web sitesinde ilan edilecek tarihlerde yapılır.
2. Ek sınavlar sonunda başarısız toplam ders sayısını İşyerinde Mesleki Uygulama (staj)
hariç (hiç alınmamış ve devam şartı yerine getirilmemiş dersler dâhil) en fazla beş veya
en az iki derse indirenlere bu dersler için üç yarıyıl ek süre verilir.
3. Ek sınav hakkını kullanmadan başarısız toplam ders sayısı (hiç alınmamış ve devam
şartı yerine getirilmemiş dersler dâhil) en fazla beş veya en az iki olan öğrencilere dört
yarıyıl ek süre verilir.
4. Bir dersten başarısız olan öğrencilere öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız,
başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bu sınavlar her yarıyıl
sonunda yapılan tek ders sınavları ile birlikte yapılacaktır.
5. Tüm derslerini başarı ile tamamlamış ve mezuniyet durumuna gelmiş olduğu halde
genel not ortalaması 2,00’nin altında olan öğrencilere, genel not ortalamalarını 2,00’ye
yükseltebilmelerine olanak sağlamak amacıyla diledikleri derslerden sınırsız sınav
hakkı tanınır.
6. Ek sınav hakkını kullandığı halde başarısız toplam ders sayısı ( hiç almadığı, devamsız
olduğu ve başarısız olduğu dersler dâhil) beş dersten fazla olan öğrencilerin Üniversite
ile ilişikleri kesilir.
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7. Ek süre hakkı kazanan ve ek süre sonunda başarısız ders sayısı bir dersin üzerinde olan
öğrencilerin Üniversiteden ilişikleri kesilir.
8. Sınırsız sınav hakkını kullanacak öğrencilerden açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı
olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından
vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversiteden
ilişikleri kesilir.
9. Azami öğrenim süreleri sonunda kayıtlı olunan öğretim programında İşyerinde Mesleki
Uygulama (Staj) hariç hiç alınmayan dersi ve/veya devamsızlıktan başarısız olduğu
toplam ders sayısı 5’in üzerinde olan öğrencilere ek sınav hakkı tanınmadan ilişikleri
kesilir.
10. Ek sürelere hak kazanan öğrencilerin ilgili yarıyıllarda açılacak derslerinin başarı
değerlendirmesi, hiç alınmayan veya devam şartını yerine getirmedikleri derslere
devam zorunluluğu ile ilgili diğer hususlar Beykoz Üniversitesi Lisans-Önlisans
Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre yapılır.
11. Ek sınav hakkı kazanan öğrenciler ile sınırsız sınav hakkı kazanan öğrencilerin (dersi
daha önce alan ve dersin devam zorunluluğunu yerine getirenler öğrenciler için) başarı
değerlendirmesinde yarıyıl içi çalışmalar dikkate alınmaz. Sınavından başarılı olunması
için en az DD notu alınması gerekir.
12. Ek süre hakkı verilen öğrenciler mütevelli heyet tarafından belirlenecek ilgili dersin
kredi başına düşen öğrenim ücretini, sınırsız sınav hakkı verilen öğrenciler kredi başına
belirlenen ücretin bir kredilik karşılığını ödeyeceklerdir.
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