
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 

 

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 44 (c) Maddesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları 

Bu uygulama Usul ve Esaslar; 2547 sayılı kanunun 44. Maddesinin (c) fıkrası ile Ardahan 

Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri 

doğrultusunda azami öğrenim sürelerini dolduran öğrencilere ilişkin yapılacak işlemleri 

kapsar. 

A) Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Mezun Olamayan Son Sınıf Öğrencilerine Uygulanacak 

Hükümler 

1) Programından mezun olabilmesi için bağlı bulunduğu müfredatta hiç almadığı ve/veya alıp 

da devam koşulunu yerine getirmediği için Ara Sınav/Yarıyıl Sonu Sınavına girme hakkı elde 

edemediği ders sayısı beşten fazla olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

2) Öğrencilere, hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği dersler hariç, 

başarısız oldukları diğer bütün dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. 

3) İki Ek Sınav sonucunda, mezun olabilmesi için, hiç almadığı ve/veya alıp da devam 

koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere başarması gereken toplam ders 

sayısını, beşe indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. 

4) İki ek sınav hakkı sonucunda, mezun olabilmesi hiç almadığı ve/veya alıp da devam 

koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere başarması gereken toplam ders 

sayısı en fazla beş olan öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Ek süreler sonunda mezun 

olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. 

5) İki ek sınav hakkını kullanmadan mezun olabilmesi için hiç almadığı ve/veya alıp da devam 

koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere başarması gereken ders sayısı en 

fazla beş olan öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir. Ek süreler sonunda mezun olamayan 

öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. 

6) Öğrencilerin, hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği dersler hariç 

olmak üzere, iki ek sınav hakkını kullanmadan mezun olabilmesi için başarması gereken ders 

sayısı bir olan öğrencilere başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı verilir. 

Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenciler, sınava girdiği ders başına katkı 

payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler sınav hakları dışındaki 

öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açılan sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam 

üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler sınırsız sınav haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve 

Üniversite ile ilişikleri kesilir. 

 

 

 



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

hâlde Üniversitemiz Ön lisans ve Lisans, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde başarılı 

sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme 

durumuna gelen son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri 

derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam 

üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu 

haktan bir daha yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava 

girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler.  Bu 

öğrencilerin, sınavına gireceği dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders 

kredisine oranlanması sonucu bulunacak kat sayısının öğrencinin katkı payı/öğrenim ücreti 

ile çarpılması sonucu bulunacak katkı payı/öğrenim ücretini belirtilen tarihlerde ödeyerek 

ders kaydı yapmaları gerekir. Ancak bu öğrenciler sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik 

haklarından yararlanamazlar. 

 

 B) Hazırlık Eğitim Süresi Sonunda Başarılı Olamayan Öğrencilere Uygulanacak Hükümler  

1) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.  

2) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl 

içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili 

tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen 

öğrenciler, varsa Üniversitemizde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt 

yaptırabilirler. Üniversitemizde, bu öğrencilerin kayıt yaptırabileceği 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.  

 

C) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yılsonu sınav 

yükümlülüklerini 2547 sayılı kanunun 44. maddesinde belirtilen hükümlere uygun olarak 

yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta 

en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere 

uygulanacak hükümler; 

 

1) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yılsonu sınav 

yükümlülüklerini 2547 sayılı kanunun 44. maddesinde belirtilen hükümlere uygun olarak 

yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta 

en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere; üç yıl 

içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını sağlayamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil 

ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav 

hakkı verilenler, yıl içi veya yılsonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde 



üniversitemizce her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda 

sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine 

kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, 

öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir 

şekilde yararlanamazlar 

 

D) İki Ek Sınav Hakkının Kullanılmasına İlişkin Hükümler  

1) Azami süresini tamamlayan öğrenciler, ilgili dönemin akademik takvimde belirtilen 

bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden itibaren iki hafta içerisinde iki ek sınav hakkı için ilgili 

birime müracaat ederler.  Sınav hakkı kazanan öğrencilerin ek sınavları bir sonraki yarıyılın 

ders kayıt haftasından bir hafta önce yapılır. Sınavların gün, yer ve saati ilgili birimlerce 

belirlenir. 

2)Ek Sınavlardan başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden en az 50 puan alınması gerekir. 

Sınavda alınan not, o dersin harf notu yerine geçer. 

3) İki ek sınav hakkından faydalanmak isteyen öğrenciler, ek sınav hakkından faydalanacakları 

döneme ait katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemek zorundadır. 

4) Ek sınav ile ilgili duyurular, Ardahan Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 

Üniversitemiz web sayfasında ilan edilir. 

5) İlişiği kesilecek durumda olan öğrencilere ilişkin karar alma yetkisi ilgili Yönetim 

Kurulundadır. 

E) Gerekli hallerde 2547 sayılı kanunun 44. Maddesi çerçevesinde ilgili birim Yönetim 

Kurulları yetkilidir. 

 

  

 

 


