
2547 SAYILI KANUNUN 44/C MADDESİNE YÖNELİK 
SENATO UYGULAMA USUL VE ESASLARI 

 
a) Azami süre sonunda not ortalaması şartını sağlayamadığı için mezun olamayan 
öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi gereğince aşağıda belirtilen hükümleri 
uygulanır: 

 
Sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın her yarıyıl akademik 
takvimde belirtilen ders ekleme – çıkarma dönemine kadar mali yükümlülüklerini yerine 
getirdiklerini belgeleyerek ilgili yönetim kuruluna başvurmaları koşuluyla; 

 
 

1) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları 
hâlde GNO’larının 2.00’nin altında olması nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen 
öğrencilere not ortalamalarını yükseltmek üzere öncelikli olarak son dört yarıyılda 
aldıkları dersler olmak kaydıyla DD, DC aldıkları derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. 
Öğrenciler sınav haklarını derslerin açıldığı yarıyıl sonu sınavına girerek ve/veya dersi 
veren öğretim elemanının takdiri ile bunun yerini tutacak akademik çalışmalar yaparak 
kullanırlar. 
 

2) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç 
girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile 
ilişikleri kesilir. 
 

3) Bütün bu dersler için sınavlarda alınan son notlar geçerlidir. Bu sınavlar sonucu 
mezuniyet koşullarını tamamlayanlar, mezun olup diploma almaya hak kazanırlar. 
Sınavlardan F alan öğrenciler, (b) maddesine tabi olurlar. 

 
 
b) Azami süresini doldurduğu halde başarısız dersleri olduğu için mezuniyet koşullarını 
yerine getiremeyen son sınıf statüsündeki öğrencilere, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü 
maddesi gereğince aşağıda belirtilen hükümler uygulanır: 

 
Sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, her yarıyıl akademik 
takvimde belirtilen ders ekleme – çıkarma dönemine kadar mali yükümlülüklerini yerine 
getirdiklerini belgeleyerek ilgili yönetim kuruluna başvurmaları koşuluyla; 

 
 

1) Öğrencilere başarısız oldukları dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Öğrenciler bu 
haklarını derslerin açıldığı ilk yarıyılda yarıyıl sonu sınavına girerek ve/veya dersi veren 
öğretim elemanının takdiri ile bunun yerini tutacak akademik çalışmalar yaparak 
kullanırlar. Öğrenci dersin açıldığı bir yarıyılda, sınav hakkı için başvurmadığı veya başvurduğu 
halde sınava girmediği takdirde, sınav hakkından vazgeçmiş sayılır. 

 
2) Bu sınavlar sonunda altı veya daha fazla başarısız dersi olanların Üniversite ile ilişikleri 

kesilir. 
 

3) İki ek sınav sonunda başarısız ders sayısını beş derse indiren öğrencilere başarısız 
oldukları bu beş ders için derslerin açıldığı her yarıyılda bir defa olmak üzere üç yarıyıl, 
ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere ise akademik takvimde ilan 
edilen tarihlerde dört yarıyıl sınavlara girme hakkı tanınır. Ek süreler sonunda birden fazla 
başarısız dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. 



4) İki ek sınav veya verilen ek süreler sonunda sadece bir dersten başarısız olan 
öğrencilere, başarısız oldukları dersin açıldığı yarıyılda yarıyıl sonu sınavına girme 
ve/veya dersi veren öğretim elemanının takdiri ile bunun yerini tutacak akademik 
çalışmalar yapma hakkı tanınır. Bu hak sınırsız sayıda kullanılabilir. 

 
5) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılında hiç 

girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile 
ilişikleri kesilir. 

 
6) Bütün bu dersler için sınavlarda alınan son notlar geçerlidir. Bu sınavlar sonucu 

mezuniyet koşullarını tamamlayanlar mezun olup diploma almaya hak kazanırlar. 
 

7) Başarısız oldukları dersler için ek sınav haklarını kullanan öğrencilerden, başarısız dersi 
kalmamasına rağmen GNO’ları 2.00’ın altında olanların Üniversite ile ilişiği kesilir. 
 

8) Birinci ek sınavda DD veya üzeri not alarak başarılı olan öğrenciler, not yükseltmek 
amacıyla aynı dersin ikinci ek sınavına giremez. 
 

9) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18.05.2021/34722 gün ve sayılı yazısı ile zorunlu 
staj uygulaması “bir ders” olarak kabul edilmiştir. Azami öğrenim süreleri sonunda tüm 
derslerinden başarılı olan, fakat zorunlu stajını yapmayan öğrenciler, stajlarını başarı ile 
tamamladıktan sonra mezuniyet hakkı kazanır. 


