
Üniversite Senatosunun 07.06.2021 tarih ve 10 nolu toplantı tutanağı 

6569 Sayılı Kanunla değiştirilen 2547 Sayılı Kanunun 44/c Maddesinin  

Uygulanmasına İlişkin Esaslar 

26.11.2014 tarih ve 29187 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yürürlüğe giren Türkiye Sağlık 

Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair 6569 Sayılı Kanunun 28 Maddesi gereğince 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunun 44 maddesinin c bendi değişmiş ve söz konusu maddenin 

üniversitemizde aşağıda belirtilen şekilde uygulanmasına karar verilmiştir: 

1-) 26.11.2014 tarihi itibari ile üniversitemize kayıtlı önlisans ve lisans öğrencilerinin 2547 

Sayılı Kanun’un 44(c) maddesinde belirtilen azami süreleri hesaplanırken daha önceki öğrenim 

süreleri dikkate alınmaz. Bu öğrencilerin azami sürelerinin hesaplanmasına 2014- 2015 

Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemi başından itibaren başlanır. 6569 Sayılı Kanun’dan 

yararlanarak üniversitemize yeniden kaydolan öğrenciler için ise 2547 Sayılı Kanun’un 44(c) 

Maddesinde belirtilen azami süreler üniversitemize yeniden kayıt tarihlerinden itibaren başlar. 

2-) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı 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 (sekiz yarıyıl); 

öğrenim süresi iki yıl olan ve bir eğitim-öğretim yılında üç dönem (trimester) uygulaması olan 

önlisans programlarında azami dört yıl ( 12 dönem); öğrenim süresi dört yıl olan lisans 

programlarını azami yedi yıl (on dört yarıyıl); öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını 

azami sekiz yıl (on altı yarıyıl); öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz 

yıl (on sekiz yarıyıl) içinde tamamlamak zorundadırlar. 

3-) Yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi azami iki yıldır. Yabancı dil hazırlık eğitimini iki yıl 

içerisinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin üniversitemiz ile ilişiği kesilir. Ancak 

yabancı dil hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler ile hazırlık eğitiminde ilk yıl başarısız 

olan öğrencilerinde talep etmeleri durumunda bir defaya mahsus olmak üzere ÖSYM 

Başkanlığı tarafından kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, 

yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla 

öğretim dili Türkçe olan programlardan birine6ı·nerkezi olarak yerleştirilebilirler. 

4-) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt 

yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak ilgili fakülte kurulu ve 

üniversite senatosunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı 

payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin 

ilişikleri kesilebilir. 

5-) Azami eğitim-öğretim süresinin sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayan 

öğrencilere başarısız (FF, FD, NA) oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. 

(07.06.2021 tarih ve 10 nolu toplantıda alınan Senato kararı) Ek sınavlar sonunda mezun olması için 

başarması gereken ders (FF-FD-NA veya hiç almadığı ders) sayısını en az beş derse 

indiremeyen öğrencilerin üniversitemiz ile ilişiği kesilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders 

sayısını en fazla beş derse indirenlere bu dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse 

kadar başarısız (FF-FD-NA veya hiç almadığı ders) olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme 

esasına göre öğretim yapılan programlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise 

öğrencilik hakkından yararlanmaksızın başarısız oldukları dersin sınavlarına girmek için 



sınırsız süre/sınav hakkı tanınır. Üç veya dört yarıyıl ek süre/sınav hakkı kazanan ama bu 

süre/sınavlar sonucunda halen başarısız olduğu ders sayısını bire düşüremeyen öğrencilerin 

üniversitemiz ile ilişiği kesilir. Ek sınavlar sonunda öğrenci daha önce almadığı veya devamsız 

(NA) notu aldığı derslere devam etmek zorundadır. Ek süre tanınan öğrencilere 

yönetmeliklerde belirtilen tekrar maddeleri işletilmez. 

6-) Kayıtlı olduğu programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları 

halde, programdan mezun olabilmek için gerekli genel not ortalamasını sağlayamayan 

öğrencilere, genel not ortalamalarını yükseltmek ve mezun olmak üzere seçtikleri derslerden 

sınırsız sınav ve süre hakkı tanınır. Sınırsız sınav veya süre hakkını kullanırken, sınavına 

girdiği derslerden tekrar başarısız duruma düşen öğrenciler başarısız olduğu dersler için 

sınırsız sınav/süre hakkını kullanmaya devam ederler. 

7-) Sınırsız sınav hakkı olan öğrenciler, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim 

yılı sınavlara hiç girmemeleri veya devamsız (NA) notu almaları halinde, sınırsız sınav 

hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. 

8-) Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci 

katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı 

dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

9-) Senato tarafından akademik takvimde belirtilen 6569 sayılı yasada belirtilen ek sınavlara 

girmeyen öğrenciler bu hakkını kullanmış sayılır ve bu öğrencilere girmedikleri/giremedikleri 

ek sınavlar için ayrıca telafi sınavı verilmez. 

10-) 6569 sayılı af yasasının tanıdığı ek sınavlardan alınan notlar doğrudan yarıyıl sonu / 

yılsonu notu olarak değerlendirilir. Öğrencinin harf notlarının belirlenmesinde yönetmeliklerde 

belirlenen harf sistemi esas alınır. 

11-) Yaz stajı, mesleki uygulama dersi, bitirme projesi ve intörn gibi sınav uygulaması 

olmayan derslerde başarısız olan öğrenciler sınırsız süre içinde ilgili yönetmeliklerin belirlediği 

gün/hafta/ay boyunca derse devam şartını yerine getirmek zorundadır. 

12-) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 20.05.2021 tarih ve E.75850160-104.01.01-35302 

sayılı yazısı uyarınca öğrenciler hiç almadıkları derslere ilişkin ek sınav hakkından 

yararlanamazlar. (07.06.2021 tarih ve 10 nolu toplantıda alınan Senato kararı) 

13-) Azami öğretim süresinin sonunda kayıtlı olduğu programda hiç almadığı ders sayısı 6 ve 

üzeri olan öğrencilerin birim Yönetim Kurulu kararı ile üniversiteden ilişiği kesilir. (07.06.2021 

tarih ve 10 nolu toplantıda alınan Senato kararı) 


