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T.C.  

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ  

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNUNUN 44 ÜNCÜ MADDESĠNĠN (c) 

FIKRASI UYGULAMA ESASLARI 

 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 

 

Amaç 

MADDE 1- Bu esasların amacı; 6569 sayılı Kanunla değiştirilen 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası ile Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri 

doğrultusunda azami öğrenim sürelerini dolduran öğrencilere ilişkin yapılacak işlemleri 

düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 - Bu esaslar, 6569 sayılı Kanunla değiştirilen 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans 

ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda azami öğrenim 

sürelerini dolduran öğrencilere ilişkin yapılacak işlemleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3- Bu esaslar, 6569 Sayılı Kanunla değiştirilen 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans 

ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Azami Öğrenim Süresi, Azami Öğrenim Süresinin Tamamlanması,  

Ek Sınavlar ve Ek Süre 
 

  Azami öğrenim süresi 

MADDE 4 – (1) Öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarının azami öğrenim 

süresi dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarının azami öğrenim süresi yedi 

yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarının azami öğrenim süresi sekiz yıl, 

öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarının azami öğrenim süresi dokuz yıldır. 

Öğrenciler bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, her dönem için kayıt yaptırıp 

yaptırmadığına bakılmaksızın belirtilen sürelerde öğrenimlerini tamamlamak zorundadırlar.  

(2) Azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 

Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler bakımından 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılı esas 

alınır. 

(3) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt 

yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak ilgili birim yönetim kurulu,  

Üniversite Senatosu Kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı 

payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin 

ilişikleri kesilebilir. 

 (4)  Bu maddenin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında ilişiği kesilecek durumda olan 

öğrencilere ilişkin karar alma yetkisi ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim 

Kurulundadır. 
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  Azami öğrenim süresinin tamamlanması 
MADDE 5 – Bu Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen azami 

süreler sonunda öğrenimlerini tamamlayamayan öğrenciler için ek sınavlar aşağıda 

belirtildiği gibi uygulanır: 

a) Öğrenciler ek sınavlara azami öğrenim süresini tamamladıkları yılsonunda girecek 

olup, öğrencilerin bu sınavlara bir kere katılma hakları vardır. 

b) Öğrencilere hiç almadıkları dersler hariç başarısız oldukları tüm dersler için ders 

sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlar 1 inci ek sınav ve 2 inci ek 

sınav olmak üzere iki ayrı oturumda yapılacak olup öğrenciler, 1 inci ek sınavlarda başarısız 

oldukları derslerden 2 inci ek sınavlara katılabileceklerdir.  

c) Ek sınavlar sonunda hiç almadığı dersler de dahil olmak üzere, başarısız olduğu 

ders sayısını beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.  

(2) Öğrencilerin, azami öğrenim süresi sonunda veya girdiği ek sınavlar sonunda 

devam şartını sağlamak koşuluyla sadece bir başarısız dersin kalması durumunda, öğrencilik 

hakkından yararlanmaksızın başarısız oldukları ders için sınırsız sınav hakkı verilir.  Sınırsız 

sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenciler, her ders kayıt döneminde ders başına katkı 

payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler ve diğer öğrencilerle birlikte ders kaydı 

yaptırırlar, ders kaydı yapılmadan sınavlara girilemez. 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 

sayılarak Üniversite ile ilişikleri kesilir. 

 (3) Ek sınavlar sonunda, hiç almadığı derslerde dahil olmak üzere başarısız ders 

sayısını beşe indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. 

(4) Azami öğrenim süresi sonunda başarısız olduğu ders sayısını beşe düşürmüş olan 

öğrencilere ek sınavlara girme hakkını kullanmak istemediklerini yazılı olarak bildirmeleri 

halinde ek sınavlara girmeden dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapan diploma 

programlarında iki öğretim yılı) ek süre verilir. 

(5) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca verilen ek süre sonunda 

mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

 

Ek sınavlar ve ek süre 

MADDE 6 – (1) Ek sınavlarla ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Ek sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde Fakülte/Yüksekokul/Meslek 

Yüksekokulu tarafından hazırlanacak sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde 

yapılır. 

b) Ek sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. 

c) Ek Sınavdan başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden en az 60 puan alınması 

gerekir. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. 

ç) Ek sınav ile ilgili duyurular, akademik birimler ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

tarafından internet sayfalarında ilan edilir. 

(2)Ek süre hakkı olan öğrenciler, ilgili dönemlerde katkı payı/öğrenim ücretlerini 

akademik takvimde belirtilen tarihlerde öderler ve ders kaydı yaparlar. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yabancı Dil Hazırlık Eğitim Öğretimi Ġle Ġlgili Hükümler 

 

Yabancı dil hazırlık eğitim öğretimi 

MADDE 7 – (1) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda Üniversite 

Senatosunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla isteğe bağlı olarak verilen yabancı 

dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamayan yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencisinin ilişiği 

RT1
Vurgu
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kesilmez ve öğrenci kendi programında eğitimine devam eder. 

(2) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların Yabancı dil 

hazırlık eğitim program süresi bir yıl, azami süresi iki yıldır. Yabancı dil hazırlık eğitiminin 

birinci yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler, katkı payı ücretini ödeyerek ilave bir yıl 

daha hazırlık sınıfına devam ederler. Yabancı dil hazırlık eğitimini iki yıl içerisinde başarı ile 

tamamlayamayan öğrencilerin ilişiği kesilir. 

(3) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık 

sınıfından ilişiği kesilen öğrenci Üniversitede öğretim dili Türkçe olan aynı isimde eşdeğer bir 

programa kayıt yaptırabilir. Üniversitede aynı isimde eşdeğer program bulunmadığı durumda 

öğrenci talep ederse; kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği 

programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması koşuluyla Ölçme, 

Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere öğretim 

dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilir. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 8 -  Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri 

ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili yönetim kurulu ve ilgili kurul kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 9 - Bu Esaslar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunda kabul 

edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 10 -  Bu Esasların hükümlerini, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 

 
Esaslar’ın Kabul edildiği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunun  

Tarihi Sayısı 

22/06/2018 117 

             Esaslar’da Değişiklik Yapıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunun    
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