
28/2/2018      Senato Kararı    2018/16-02 

T.C.      
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 

2547 Sayılı Kanunun 44 (c) Maddesi Uygulama İlkeleri 
 

Bu uygulama ilkeleri; 2547 sayılı kanunun 44. Maddesinin (c) fıkrası ile Bayburt Üniversitesi 
Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda azami öğrenim 
sürelerini dolduran öğrencilere ilişkin yapılacak işlemleri kapsar. 

 
A) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine aşağıdaki 

hükümler uygulanır. 
 
1. (Mülga: Sen.28.04.2022-67/06)  
2. (Değişik: Sen.30.06.2021-53/07) Öğrencilere, hiç almadıkları dersler hariç bütün dersler 

için iki ek sınav hakkı verilir. 
3. (Değişik: Sen.28.04.2022-67/06) İki Ek Sınav sonucunda, tamamlaması gereken ders 

sayısı (almadığı dersler dahil) altı ve üzerinde olan öğrencilerin Üniversite ile 
ilişikleri kesilir. 

4. (Değişik: Sen.28.04.2022-67/06) İki ek sınav sonucunda, tamamlaması gereken ders 
sayısı (almadığı dersler dahil) en fazla beş olan öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. 
Ek süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.  

5. (Değişik: Sen.28.04.2022-67/06) İki ek sınav hakkını kullanmadan tamamlaması 
gereken ders sayısı (almadığı dersler dahil) en fazla beş olan öğrencilere dört yarıyıl 
ek süre verilir. Ek süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile 
ilişikleri kesilir.  

6. (Değişik: Sen.28.04.2022-67/06) İki ek sınav hakkını kullanarak veya kullanmayarak 
tamamlaması gereken ders sayısı (almadığı dersler dahil) 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. (Ek: Sen.30.12.2020-138/18) Uygulamalı, uygulaması olan, daha önce hiç almadığı 
ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği dersler dışındaki derslere kayıt 
yaptırıldığı dönemde devam şartı aranmaz. 

8. (Değişik: Sen.28.04.2022-67/06) Ek sınavlara ilişkin duyurular ilgili birimler 
tarafından yapılır. Üniversite ile ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler için 
birimler tarafından alınan kararlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir, ilgili 
karar Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemine işlenir ve ilgili birimler tarafından karar 
öğrenciye tebliğ edilir.  

9. (Ek: Sen.30.12.2020-138/18) Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan son sınıf 
öğrencileri, ilgili döneme ait ek sınavlara girme hakkına sahiptirler. Sonraki yarıyıllarda 
yapılan ek sınavlara girme hakları yoktur. 
 



B)  Hazırlık sınıflarında azami süre iki yıldır. Azami süreler sonunda başarılı olamayan 
öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. Bu öğrencilerden derslere devam 
yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde yıl içi ve yılsonu sınav yükümlülüklerini 
yerine getiremedikleri için Üniversite ile ilişiği kesilenlere üç yıl içinde kullanacakları 
üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler başvurmaları halinde her eğitim-öğretim 
yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavlar sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri 
başaran öğrencilerin kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam 
ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre öğrenim süresinden 
sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler sınavlara girdiği sürelerde öğrencilik 
haklarından yararlanamazlar. 
 

C) İki ek sınav hakkı uygulanmasın da; 
 
1. (Değişik: Sen.28.04.2022-67/06) Azami süresini güz yarıyılı sonunda tamamlayan 

öğrenciler, güz yarıyılı bütünleme sınavları sonrasında, bahar yarıyılı sonunda 
tamamlayanlar ise bahar yarıyılı bütünleme sınavları sonrasında akademik takvimde 
belirtilen sürelerde iki ek sınav haklarını kullanabilirler. 

2. Sınav haklarını kullanmak isteyen öğrencilerin akademik takvimde belirtilen 
başvuru tarihlerinde ilgili birimlere dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. 

3. Sınavlar akademik takvimde belirtilen sürelerde yapılır. Sınav tarihi, yer ve saati 
ilgili birimlerce belirlenir. 

4. (Değişik: Sen.30.06.2021-53/07) Ek Sınavdan başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden 
en az 50 puan alınması gerekir, sınavdan 100 puan üzerinden en az 50 puan alamayan 
öğrenciler için ilgili dersin notu (FF) harf notu olarak kabul edilir. Sınavda alınan not, ara 
sınav, yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına bakılmadan, o dersin 
harf notu yerine geçer. 

5. Ek süre hakkı olan öğrenciler, ilgili dönemlerde katkı payı/öğrenim ücretlerini 
ödemeye devam ederler. 

6. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, 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. 

7. (Değişik: Sen.30.06.2021-53/07) Ek sınav ile ilgili duyurular, ilgili Birimler tarafından web 
sayfasında ilan edilir.  

8. (A) ve (B) maddeleri kapsamında ilişiği kesilecek durumda olan öğrencilere ilişkin 
karar alma yetkisi ilgili Yönetim Kurulundadır. 
  

D) Gerekli hallerde 2547 sayılı kanunun 44. Maddesi çerçevesinde ilgili birim yönetim 
kurulları yetkilidir. 
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