
 
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 

2547 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin (c) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, 26/11/2014 tarih 29187 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 6569 Sayılı Kanunun 28’inci Maddesi gereğince değişiklik yapılan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 
44 üncü Maddesi (c) Fıkrasının, Üniversitemize bağlı ön lisans ve lisans diploma programlarında uygulanmasına ilişkin usul 
ve esasları kapsar. Bu usul ve esasların amacı; Munzur Üniversitesinde kayıtlı lisans ve ön lisans öğrencilerinin azami 
süreleri dolduranların 2547 sayılı kanun 44. Madde (c) fıkrasına uygun olarak iş ve işlemleri içermektedir. 

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 26/11/2014 tarih 29187 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

6569 Sayılı Kanunun 28’inci Maddesi gereğince değişiklik yapılan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü 
Maddesinedayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi: Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması 

gereken çalışmaların tamamını kapsayan ve öğrencilere kazandırılacak bilgi, beceri ve yetkinlikleri elde etmek için gerekli 
olan toplam iş yükünü temel alan sayısal değeri,

b) Mezuniyet aşaması: Müfredatında bulunan tüm dersleri almış ve devam koşullarını yerine getirmiş olan 
öğrencilerin “Munzur Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddelerindeki 
koşulları sağlayarak mezuniyet işlemlerini başlatabilme durumunu,

c) Başarısız ders: Üniversitemiz “Munzur Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 
Değerlendirme ve notlar Başlıklı 29uncu Maddesi hükümleri ile belirlenen “FF, K, D ve G” başarısız harf notları

ç) Başarılı Ders: Üniversitemiz “Munzur Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 
Değerlendirme ve notlar Başlıklı 29 uncu Maddesi hükümleri ile belirlenen CC ve üstü notlarından birini almış olan öğrenci 
o dersi başarmış sayılır. 

d) Son Sınıf Öğrencisi: 2547 sayılı kanun 44.ç maddesinde belirtilen azami süreler sonunda mezun aşamasına gelmiş 
öğrencileri yani;
1. Öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl,
2. Öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl,
3. Öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl,
4. Öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlayan.

Öğrenciyi tanımlar.
e) Senato: Munzur Üniversitesi Senatosunu
f) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulunu 
g) Rektör: Munzur Üniversitesi Rektörünü

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar
Başlangıç Süresi
MADDE 4 – (1) Azami öğrenim süreleri hesaplanırken; 26/11/2014 tarihi itibari ile Üniversitemizde kayıtlı ön lisans 

ve lisans öğrencilerinin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesi (c) Fıkrası hükümleri ile belirlenen azami 
öğrenim süreleri hesaplanırken daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz ve başlangıç tarihi olarak 2014-2015 akademik 
yılı güz yarıyılı esas alınır.

(2)6569 Sayılı Kanundan yararlanarak Üniversitemize yeniden kayıt yaptıran öğrenciler ile 2014-2015 Eğitim 
Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 
üncü Maddesi (c) Fıkrası hükümleri ile belirlenen azami öğrenim süreleri kayıt tarihlerinden itibaren başlar.

(3)2547 sayılı kanun 44. Madde de belirtilen ve Munzur Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliğinde azami sürelerde;

1. Öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl,
2. Öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl,
3. Öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl,
4. Öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.
5. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.
6. Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süre programın azami öğrenim süresinden sayılmaz.



7. Kayıt dondurmalar öğrenim süresinden sayılmaz.
8. Öğrencinin ders kaydı yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın kayıt dondurma süreleri hariç, her dönemi azami 

öğrenim süresinden sayılır.
9. Yatay geçiş ve çift anadal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı tarafından çıkarılan yönetmeliklerle belirlenir ve Üniversitemizde uygulanır.
10. Öğrencilerin hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan 

programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.
Katkı Payı ve Ücret Ödemeleri
MADDE 5 – (1) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi 

nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak, dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt 
yenilenmemesi nedeniyle meslek yüksekokulu öğrencilerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14.12.2018 tarih ve 
96480 sayılı yazısı gereğince ilgili Birim Yönetim Kurulu Kararı ile ilişikleri kesilir. Fakülte/Yüksekokul öğrencilerinin ise 
İlgili Birim Yönetim Kurul Kararı, Üniversitemiz Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ilişikleri kesilebilir.

(2) Ek sınavlardan başarılı olan öğrenciler, ilgili yarıyılın katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam eder. Ek 
süreler sonunda başarısız ders sayısını bir derse düşüremeyen öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.

(3) Bir dersten sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenciler, sınava girdiği dersin AKTS kredisi 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 Üniversitemiz ile ilişikleri kesilir.

Ek Sınav Hakkı
MADDE 6 – (1) Azami süreler sonunda son sınıf öğrencilerine, ders kayıt tarihlerinde dersleri alarak devam 

koşulunu sağlamadıkları için başarısız sayıldığı dersler ve koşullu başarılı/başarısız oldukları dersler için iki ek sınav hakkı 
verilir. Öğrencilerin her iki sınavdan birer kez yararlanma hakları vardır. Söz konusu sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

(2) Öğrenciler hiç almadıkları dersler için ek sınav hakkından yararlanamazlar. Bu öğrencilerin Üniversite ile 
ilişikleri kesilir.

(3) Ek sınav hakkından yararlanmak için başvuru yapan ancak belirlenen sürede sınavlara girmeyen öğrenciler sınav 
hakkını kullanmış sayılırlar.

(4) 1 inci Ek sınav sonucuna göre sınavına girdikleri dersi başaran öğrenciler, not yükseltmek amacıyla aynı dersin 2 
nci ek sınavına giremezler.

(5) Kayıtlı olduğu diploma programında azami süreler sonunda halen son sınıfa geçememiş öğrencilerin iki ek sınav 
hakkından faydalanmaksızın kaydı silinir.

(6) Ek sınav hakları azami öğrenim süresinin tamamlandığı yarıyılın sonunda yapılır, bu süreçte öğrenciler Yaz 
Okulundan yararlanamazlar.

(7) Azami süreler sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek 
sınav hakkı verilir. Sınav hakları ve uygulama esasları;

a. Azami öğrenim süresi sonunda ya da ek sınavlar sonunda başarısız bir dersi kalanlara, öğrencilik haklarından 
faydalanmaksızın sınırsız sınav hakkı verilir.

b. Ek sınavlar sonunda; kayıtlı olduğu programdan başarısız ders sayısını beş derse kadar düşürenlere, üç yarıyıl 
süreyle başarısız oldukları derslerin sınavlarına girme hakkı tanınır.

c. Ek sınavları almadan; kayıtlı olduğu programdan başarısız ders sayısı beş derse kadar olanlara, dört yarıyıl (sınıf 
geçme esasına göre öğretim yapılan akademik birimlerde iki öğretim yılı) süreyle başarısız oldukları derslerin sınavlarına 
girme hakkı tanınır

d. Uygulamalı veya uygulamalı saati olan başarısız derslere devam zorunludur. Öğrenciler, bunların dışındaki 
dersler için söz konusu ek sürelerde sadece derslerin sınavlarına katılırlar.

e. Ek sınavlar sonunda devam zorunluluğu bulunan dersler de (uygulamalı ve uygulama saati olan) dahil olmak 
üzere başarısız ders sayısını beş veya beşin altına indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

f. Verilen ek süreler sonunda birden fazla başarısız dersi olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(8) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav 

hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversiteyle ilişiği kesilir.
(9) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri durumda:

a. Yıl içi ve yılsonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri 
için Üniversiteden ilişiği kesilen, Hazırlık Sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten 
başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanmak üzere üç sınav hakkı verilir.

b. Not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dahil ara sınıflarda da yıl kaybeden öğrencilere diledikleri üç 
dersten bir sınav hakkı verilir.

c. Bu durum da olan öğrenciler (a) ve (b) şartlarını sağladıkları takdirde bir defaya mahsus öğrenciliklerine 
kaldıkları yerden devam ederler. Ancak katkı payı ve diğer ücretleri ödemeye devam ederler.



Başarı Notu, Öğrenime Devam ve Mezuniyet
MADDE 7 – (1) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde 

mezuniyet için gerekli olan 2,00 GANO' yu sağlayamamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem 
öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bu derslerden; 
uygulamalı veya uygulama saati olanlara devam etmek zorunludur.

(2) Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm derslerden başarılı olanların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine 
kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz ve 
sınav süresince söz konusu öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

(3) Bir dersten başarılı olabilmek için “Munzur Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği” “Mezuniyet Sınavı” başlıklı 27. maddesinde belirtilen CC notunu alması gerekir. Ek sınavlarda uygulanan 
notlar ise;

Ham Başarı Notu             Başarı Notu               Katsayı             Açıklama
90-100                            AA                      4,00                  Başarılı
80-89                              BA                       3,50                  Başarılı
70-79                                  BB                       3,00                  Başarılı
60-69                                  CB                       2,50                  Başarılı
50-59                              CC                      2,00                  Başarılı
0-49                                FF                       0,00                 Başarısız

(4) Tüm şartları sağlayan ve tüm dersleri belirlenen sürede başarılı olarak geçen öğrenciler mezun edilir.
Sınavların Uygulanması ve Yapılacak İşlemler
MADDE 8 – (1) Azami öğrenim sürelerinin dolduğu yarıyılın sonunda, Senato tarafından belirlenen tarihlerde, 

öğrenciler Ek Sınavlara dilekçe ile Birimlerine başvuru yapabilir ve sınavlarına katılabilirler. Sınav tarihi, yer ve saati ilgili 
Birim Yönetim Kurulunca belirlenir, Birimin resmi web sayfasında duyurulur.

(2) Bu sınavlarda alınan notlar “son not” olarak geçerlidir.
(3) Sınava girme hakkı olan öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sisteminde ders kayıtları ve sınav tanımlamaları vb. gibi 

işlemleri birim Yönetim Kurulunca belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ders ve sınav tanımlamalarının Öğrenci 
Bilgi Sistemine yapılması için gönderilir.

(4)Sınav notları Not Protokolü aracılığı ile Birim Yönetim Kurulu Kararı ile Birim tarafından Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığına gönderilir.

(5) Tüm Şartları ve Sınavları “başarı” ile geçen öğrencinin mezuniyeti Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca 
tamamlanır.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Usul ve Esaslar Üniversite Senatosunda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
Yürütme

             MADDE 10 – (1) Bu Usul ve Esaslar hükümlerini Rektör yürütür.


