2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU’NUN 44. MADDESİYLE İLGİLİ UYGULAMA
ESASLARI
1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44 üncü maddesinde, azami süreler sonunda
mezun olamayan son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için 2 ek
sınav hakkı verileceği belirtilmektedir. Bu kapsamda başarısız olunan dersler
aşağıdaki ölçütlere göre belirlendikten sonra, kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki
son sınıf (son iki yarıyıl) derslerinden en az birini almış olan ve mezuniyet için gerekli
toplam kredinin 2 yıllık programlarda; en az %50’sine, 4 yıllık programlarda ise en az
%75’ine karşılık gelen dersleri başarmış öğrenci “son sınıf öğrencisi” olarak kabul
edilir ve 2 ek sınav hakkından yararlanır.
a) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmesi için
son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için 2 ek sınav hakkı
verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız olduğu ders sayısını 5’e indirenlere (5 dâhil)
bu dersler için “üç yarıyıl”; ek sınavları almadan 5 (5 dâhil) derse kadar başarısız
olan öğrencilere “dört yarıyıl”; başarısız olduğu ders sayısını 1’e indiren
öğrencilere ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın o dersin sınavlarına
“sınırsız” girme hakkı tanınır. Kayıtlı olduğu programdan mezun olmak için gerekli
bütün derslerden geçer not aldığı hâlde 2,00 Genel Not Ortalamasını (GNO)
sağlayamadığından ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciye GNO’sunu
yükseltmek üzere dilediği derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan
uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere
devam koşulu aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam 3
eğitim-öğretim yılı girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve
bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenci sınava
girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam eder
ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.
b) Derslere devam yükümlülüğünü yerine getirdiği hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav
yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine
getiremediği için öğretim kurumuyla ilişiği kesilen öğrenciye;
 hazırlık sınıfında yeterlik sınavından,
 birinci sınıfta başarısız olduğu en fazla 1 dersten,
 ara sınıflarda başarısız olduğu en fazla 3 dersten,
3 yıl içinde kullanacağı 3 sınav hakkı verilir.
c) Not ortalamasını sağlayamayan ara sınıf öğrencilerine diledikleri 3 dersten 1 sınav
hakkı verilir.
Sınav hakkı verilenlere, başvurmaları hâlinde, her eğitim-öğretim yılı başında
açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri
başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.
Bu durumda olan öğrencilerin kayıt yaptırıncaya kadar geçirdiği süreler öğrenim
süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından
yararlanamaz.
2) Öğrenci, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı dışında kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi 2 yıl olan önlisans programını azami 4
yıl, öğrenim süresi 4 yıl olan lisans programını azami 7 yıl, öğrenim süresi 5 yıl olan
lisans programını azami 8 yıl içinde tamamlamak zorundadır. Hazırlık eğitim süresi
azami 2 yıldır. Azami süreler içinde katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ve
kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencinin ilişiği kesilmez. Ancak birim yönetim
kurulunun önerisi, Üniversite Yönetim Kurulunun Kararı ve Yükseköğretim
Kurulunun onayıyla 4 yıl üst üste katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt
yenilenmemesi nedeniyle öğrencinin ilişiği kesilebilir.
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3) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda Üniversite Senatosunun kararı ve
Yükseköğretim Kurulunun onayıyla isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı
eğitimi verilebilir. Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamayan isteğe bağlı olarak
yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencisinin ilişiği kesilmez ve öğrenci kendi programında
eğitimine devam eder.
4) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını 2 yıl
içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili
tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen
öğrenci Üniversitede öğretim dili Türkçe olan aynı isimde eşdeğer bir programa kayıt
yaptırabilir. Üniversitede aynı isimde eşdeğer program bulunmadığı durumda
öğrenci talep ederse; kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla üniversiteye giriş puanının,
yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük
olmaması koşuluyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir
defaya mahsus olmak üzere öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî
olarak yerleştirilebilir.
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