T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
2547 SAYILI KANUNUN 44/C MADDESİNİN
UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Dayanak: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. Maddesinin (e) fıkrası.
Kapsam ve amaç: Bu “Uygulama Usul ve Esasları”, Maltepe Üniversitesinin önlisans ve lisans
programlarına kayıtlı öğrencilerden azami öğrenim sürelerini dolduranlarla ilgili işlemleri
içermektedir. Söz konusu işlemler sıralanırken, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44.
Maddesinin (c) fıkrasında yer alan ifadeler dikkate alınmıştır.
1. Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kaydolduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın:
a.
b.
c.
d.

Öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl,
Öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl,
Öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl,
Öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde
tamamlamak zorundadırlar.
e. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.
f. Azami öğrenim süreleri hesaplanırken; kayıt tarihi ne olursa olsun daha önceki
öğrenim süreleri dikkate alınmaz ve başlangıç tarihi olarak 2014-2015 akademik
yılı güz yarıyılı esas alınır.

2. Azami süreler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ve/veya kayıt yenilenmemesi
nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı
ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi
ve/veya kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.
3. Azami öğrenim süresi sonunda kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı ya da
alıp da devam şartını sağlayamadığı ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencilerin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
4. Azami süreler sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları
bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Sınav hakları ve uygulama esasları aşağıda
belirtilmiştir:
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 hiç almadığı/alamadığı dersler
de dahil olmak üzere başarısız ders sayısını beş derse kadar düşürenlere, üç
yarıyıl süreyle başarısız oldukları derslerin sınavlarına girme hakkı tanınır.
c. Ek sınavları almadan; kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı dersler
de dahil olmak üzere başarısız ders sayısı beş derse kadar olanlara, dört yarıyıl
(sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan akademik birimlerde iki
süreyle başarısız oldukları derslerin sınavlarına girme hakkı tanımı
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d. Uygulamalı veya uygulamalı saati olan başarısız dersler ile daha önce hiç
alınmamış veya devam şartı sağlanmamış olan 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 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.
5. 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.
6. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversiteyle ilişiği
kesilir.
7. Sınırsız sınav hakkını kullanma durumunda olan öğrenciler sınavına girdiği ders/dersler
için kredi başına sınav ücreti ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı
dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
8. Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri durumda:
a. Yıliçi 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.
9. Sınav hakkı verilenler, yıliçi veya yılsonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları
durumunda Üniversitenin her eğitim-öğretim yılı başında açacağı sınavlara alınırlar.
10. 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.
11. Sınav hakkını kullanan öğrencilerin bu sınavlardan aldıkları notlar ders başarı notu
yerine kullanılır ve harf notları aşağıdaki tabloya göre verilir.
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Sınav Notu
92-100
84-92
76-84
68-76
60-68
52-60
45-52
0-45

Dörtlük
Sistem
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00

Harf Notu
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
F

12. Ek sınavlarda başarılı sayılmak için başarı notunun en az CC olması gerekir.
13. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bu kapsamdaki öğrenci listelerini hazırlar. Listede yer
alan her bir öğrencinin durumu, Fakültede/Yüksekokulda oluşturulacak bir komisyon
tarafından ayrıntılı olarak incelenip, Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunca karara
bağlanarak Rektörlüğe sunulur.
14. Bu “Uygulama Usul ve Esasları”nı Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

