
 

  

  

  

  

  

  

 

Aşağıda verilen, Tokat  Gaziosmanpaşa  Üniversitesi  Ön  Lisans  Ve  Lisans  Eğitim-Öğretim  Ve  Sınav

Yönetmeliği’nin  ilgili maddeleri  uyarınca, meslek  yüksekokulunda  azami  eğitim-öğretim  süresini

tamamlayan (kayıt tarihi itibari ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonunda 4 yıl ve üzerinde sürede mezun

olamamış) öğrencilerin, ek sınav hakkı için 14 Eylül 2018 Cuma günü mesai sonuna kadar meslek

yüksekokulumuz öğrenci işleri birimine başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Dilekçesi (Dilekçeye Transkript Eklenecektir)

SON BAŞVURU: 14 Eylül 2018 Cuma, Saat 17:00'a Kadar

EK SINAV TAKVİMİNİN İLANI: 15-16 Eylül 2018 (Web sayfamız üzerinden ilan edilecektir.)

1. EK SINAVLAR: 17-23 Eylül 2018

2. EK SINAVLAR: 24-30 Eylül 2018 

 

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNETMELİĞİ 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar 

Ek sınavlar 

MADDE 34 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-24/4/2017-30047) 

(1) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız 

oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. 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. 

(2) Kayıtlı olduğu programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları hâlde mezuniyet 

için öngörülen Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen 

son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını 

yükseltebilmeleri için diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı 

olarak toplam üç eğitim-öğretim yılında hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu 

haktan yararlanamaz. 

(3) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler ders kredi esasına göre tespit edilen öğrenim ücretini 

ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından 

yararlanamazlar. 

 

 İlişik kesme ve kayıt silme 

MADDE 35 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-24/4/2017-30047) 

(1) Öğrencilerin kayıt silme ve Üniversite ile ilişiklerinin kesilme halleri aşağıda belirtilmiştir. 

e) Azami öğrenim süresi sonunda, hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği ders sayısı 

altı ve üzerinde olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

f) Ek sınavlar sonunda hiç almadığı ve alıp da devamı sağlanmayan dersler de dahil olmak üzere başarısız ders 

sayısını beş ve altına indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

g) Verilen ek süreler sonunda; mezuniyet için devam yükümlülüğü yerine getirilememiş bir dersi kalan veya 

devam yükümlülükleri yerine getirilmiş olsa dahi birden fazla başarısız dersi olan öğrencilerin Üniversite ile 

ilişiği kesilir. 

https://turhalmyo.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11327/formlar_234/dosya_icerik/2682748/formlar_20180817161542.pdf



