MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU’NUN 44. MADDESİ UYGULAMA
ESASLARI
Bu uygulama esasları; 2547 sayılı kanunun 44. Maddesinin (c) fıkrası ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İstanbul Devlet Konservatuvarı Hazırlık ve Lisans Öğretim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda
azami öğrenim sürelerini dolduran son sınıf öğrencileri ile 2547 sayılı Kanunun 44. Maddesinin ( c)
fıkrasının 4. (son) bendi kapsamında ilişiği kesilen öğrencilere ilişkin olarak yapılacak işlemleri kapsar.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği ve Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Hazırlık ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin
azami süreler sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine yönelik 67. ve 63. maddeleri ile ders
başarısına yönelik 32. maddesindeki hükümler esas alınır.

A.

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİ
Öğrenim Türü
Öğrenim Süresi 2 Yıl Olan Ön Lisans Programları

Azami Öğrenim Süresi
4 yıl

Öğrenim Süresi 4 Yıl Olan Lisans Programları

7 yıl

1-Bir yıl süreli hazırlık sınıfını başarısızlıktan dolayı tekrarlamak zorunda kalan öğrencilerin 2. yılları
da dâhil olmak üzere geçirilen süre, programın azami öğrenim süresinden sayılmaz.
2-Kayıt dondurmalar, eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
3-Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden
sayılmaz.
4-Öğrencinin her dönemi, katkı payı ödeyip ödemediği veya kayıt yaptırıp yaptırmadığına
bakılmaksızın azami öğrenim süresinden sayılır.
5-Genel Not Ortalamasına (GNO) göre Yatay Geçişlerde Süre Hesaplaması; öğrencinin öğrenim
süresi, transfer edilen kredisine göre intibak ettirildiği sınıftan başlayarak hesaplanır. Sınıf düzeyinin
belirlenmesinde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği
ve İstanbul Devlet Konservatuvarı Hazırlık ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 32. maddelerindeki
ders başarısı hükümleri esas alınır. Örneğin; transfer edilen kredi miktarı 120 AKTS altında
kalan öğrenci 2.sınıf öğrencisi olarak kabul edilir.
6-Merkezi Yerleştirme Puanıyla (Ek Madde 1) Yatay Geçişlerde Süre Hesaplaması; Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğindeki Ek Madde-1’in 2.
fıkrasında (Ek: RG-18.3.2016-29657) yer alan “eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay
geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak
hesaplanır” hükmü esas alınır. Örneğin; 7 yıl azami süreli lisans programının 4. sınıfına intibak
ettirilen öğrencinin kalan azami öğrenim süresi 4 yıldır. Önceki kurumda geçirdiği 3 yıl azami
süreden düşülür.
-Azami öğrenim süreleri içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt
yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak üniversitenin yetkili kurullarının
kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile
Sayfa 1 / 5

kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilebilir.
B. AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN
YAPILACAK EK SINAVLAR VE SÜRELER
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44 üncü maddesinde, azami süreler sonunda mezun olamayan
son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için 2 ek sınav hakkı verilmektedir.. Bu
kapsamda başarısız olunan dersler aşağıdaki ölçütlere göre belirlendikten sonra, kayıtlı olduğu
bölümdeki/programda mezuniyet için gerekli toplam kredinin 2 yıllık programlarda; en az %50’sine (60
AKTS), 4 yıllık programlarda en az %75’ine (180 AKTS) karşılık gelen dersleri başarmış öğrenci “son
sınıf öğrencisi” olarak kabul edilir. Son sınıf öğrencisinin belirlenmesinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği ve İstanbul Devlet Konservatuvarı Hazırlık ve Lisans
Öğretim Yönetmeliğinin ders başarısına yönelik 32. maddesindeki hükümler esas alınır. 32.
maddesindeki ders başarısı hükümleri esas alınır.
Öğrenciye azami öğrenim süresini doldurduğu
eğitim-öğretim yılının sonunda başarısız olduğu bütün dersler için; ders müfredatında aksi
belirtilmedikçe dersin açıldığı dönemde kullanılmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Uygulamalı ve
uygulaması olan derslerde (Proje, Atölye, Diploma Çalışması/Projesi, Diploma Eser Sunumu, Temel Tasarım,
Temel Eğitim, Performans, Resital gibi dersler) ek sınav hakkı kullanan öğrenciler derslere devam etmek ve
dersin yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Ancak, uygulamalı ve uygulaması olan ön koşullu

derslerde; ön koşul şartı olan ders ile haftalık programda çakışma olması durumunda devam şartı
aranmaz. Azami öğrenim süresi sonunda ek sınavlara girmeyen öğrenciler, ek sınav hakkını kullanmış
sayılır ve öğrencilere bu hak bir daha verilmez.
Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav haklarından faydalanmak isteyen öğrenciler, azami öğrenim
sürelerinin dolduğu yılın akademik takvimindeki “Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemi Dönem
Kapatma tarihini takip eden 5 (beş) iş günü içinde” ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulu öğrenci işleri birimine dilekçe (Bkz Ek Form …) ile başvururlar. Öğrenci,
dilekçesinde almak istediği zorunlu ve seçmeli dersleri belirtir. Sınav haklarından faydalanmak için
ön lisans programlarının 4. yılını, lisans programlarının 7. yılını doldurduğu yarıyılın sonunda süresi içinde
dilekçe ile başvuruda bulunmayan öğrenci bu haklarından vazgeçmiş sayılır ve uygulama
esaslarında öğrencinin durumuna uyan hükümler kapsamında işlem yapılır.
Sadece teorik derslerde; öğrencilerin verdiği dilekçeler ilgili Bölüm tarafından değerlendirilerek hangi
derslerde sınav açılacağı belirlenir ve bu dersler için Bölümün uygun görüşü, ilgili
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu yönetim kurulunun onayı ile tespit edilen tarihlerde yarıyıl
sonu ve bütünleme sınavları dışında da ek sınav hakkı kullandırılabilir.
Ek Sınav hakkı başarı notunun belirlenmesinde, yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz.
Sınavda alınan not, o dersin ilgili dönemdeki başarı notu yerine geçer.
Azami öğrenim süresi sonunda;
1. Azami öğrenim süresi sonunda iki ek sınav hakkını da kullanan ve bunun sonucunda kendisine
verilen ek sınav haklarında başaralı olamayan (başarısız olduğu, hiç almadığı veya devamsız olduğu)
ders sayısı 5 (beş)’in üzerinde olan öğrencinin, ilgili akademik birimin yönetim kurulu onayı ile kaydı
silinir.
2. Ek sınav hakkını kullanmadan, başaramadığı (başarısız olduğu, hiç almadığı veya devamsız
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olduğu) toplam ders sayısı 5 (beş) ders ve altında olan öğrencilere, bu dersler için üst üste (aralıksız)
4 (dört) yarıyıl (yıllık plana tabi olan programlarda 2 yıl) sınav hakkı (ek süre) tanınır.
Öğrenciler, bu derslerden hiç almadığı ve/veya devamsız olduğu derslere talepleri halinde bir defaya
mahsus olmak üzere (YÖK. Başkanlığının 13/03/2019 tarihli, 19440 sayılı ve "6569 Sayılı Kanunun
Uygulama İlkeleri/Azami süreler sonunda ek sınav hakkı" konulu yazısı) devam edebilirler. Azami
öğrenim süresi sonunda hiç almadığı ve/veya devamsız dersleri olan öğrenciler, verilen sınav hakkı (ek
süre) içinde derslerin devam koşulunu yerine getirmek ve dersten başarılı olmakla yükümlüdür.
Öğrenciler, azami süre içinde devam koşulunu sağladığı, ancak başarısız olduğu derslerden ise üst
üste (aralıksız) 4 (dört) yarıyıl sınav hakkı elde eder. Ancak, öğrenci azami süresi içinde devam
koşulunu sağlamış olsa bile, uygulamalı ve uygulaması olan derslerde (Proje, Atölye, Diploma
Çalışması/Projesi, Diploma Eser Sunumu, Temel Tasarım, Temel Eğitim, Performans, Resital gibi
dersler) ek sınav hakkı kullanan öğrenci derslere devam etmek ve dersin yükümlülüklerini yerine
getirmek zorundadır.
Verilen 4 yarıyıl sınav hakkı (ek süre) sonunda mezun olamayan veya başarısız ders sayısını 1 (bir)
derse indiremeyen öğrencilerin ilgili akademik birim yönetim kurulları kararı ile kayıtları silinir. Sınav
hakkı (ek süre) kullanma durumunda olan öğrenciler ders aldıkları ve/veya sınava girdikleri dönem
başına öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı (ek süre)
dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
3. Ek sınav hakkını kullanarak, başaramadığı (başarısız olduğu, hiç almadığı veya devamsız olduğu)
toplam ders sayısını 5 (beş) derse indiren öğrencilere, bu 5 ders için üst üste (aralıksız) 3 (üç) yarıyıl
sınav hakkı (ek süre) tanınır.
Öğrenciler, bu derslerden hiç almadığı ve/veya devamsız olduğu derslere talepleri halinde bir defaya
mahsus olmak üzere (YÖK.Başkanlığının 13/03/2019 tarihli, 19440 sayılı ve "6569 Sayılı Kanunun
Uygulama İlkeleri/Azami süreler sonunda ek sınav hakkı" konulu yazısı) devam edebilirler. Azami
öğrenim süresi sonunda hiç almadığı ve/veya devamsız dersleri olan öğrenciler, verilen sınav hakkı (ek
süre) içinde devam etme talebinde bulunduğu derslerde devam koşulunu yerine getirmek ve dersten
başarılı olmakla yükümlüdür. Ancak, uygulamalı ve uygulaması olan derslerde ( Proje, Atölye, Diploma
Çalışması/Projesi, Diploma Eser Sunumu, Temel Tasarım, Temel Eğitim, Performans, Resital gibi
dersler) ek sınav hakkı kullanan öğrenci derslere devam etmek ve dersin yükümlülüklerini yerine
getirmek zorundadır.
Öğrenciler, azami süre içinde devam koşulunu sağladığı ancak başarısız olduğu derslerden ise
üst üste (aralıksız) 3 (üç) yarıyıl sınav hakkı elde ederler. Öğrenciler bu sınav haklarını 3 (üç)
yarıyıl içinde dönem sonu sınavları ve bütünleme sınavlarında kullanırlar.
Verilen 3 yarıyıl sınav hakkı (ek süre) sonunda mezun olamayan veya başarısız ders sayısını 1 (bir)
derse indiremeyen öğrencilerin ilgili akademik birim yönetim kurulları kararı ile kayıtları silinir. Sınav
hakkı (ek süre) kullanma durumunda olan öğrenciler ders aldıkları ve/veya sınava girdikleri dönem
başına öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler. Bu öğrenciler, sınav hakkı (ek süre) dışındaki
diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, uygulamalı ve uygulaması olan derslerde
(Proje, Atölye, Diploma Çalışması/Projesi, Diploma Eser Sunumu, Temel Tasarım, Temel Eğitim,
Performans, Resital gibi dersler) ek sınav hakkı kullanan öğrenci derslere devam etmek ve dersin
yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.
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4. Azami öğrenim süresi veya Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını 1 (bir) derse indiren
öğrenciler, öğrencilik hakkından yararlanmaksızın başarısız oldukları dersin sınavlarına “sınırsız”
girme hakkı elde ederler. Sınırsız sınav hakkı ancak uygulamalı ve uygulaması olan ders ise dersin
devam koşulunun yerine getirilmesiyle kullanılabilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan
öğrenciler sınava girdikleri dönem başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam
ederler. Açılacak sınavlara (staj dahil), üst üste (aralıksız) veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim
yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır, bu haktan yararlanamaz ve ilgili
akademik birimin yönetim kurulu kararıyla kayıtları silinir.
5.Kayıtlı oldukları programdan mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde
tabii oldukları yönetmelikte başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları
sebebiyle mezun olamayan öğrencilere not ortalamalarını yükseltmek üzere istedikleri derslerden
sınırsız sınav hakkı tanınır. Ancak, sınırsız sınav hakkını kullanan öğrenci uygulamalı ve uygulaması
olan derslerde (Proje, Atölye, Diploma Çalışması/Projesi, Diploma Eser Sunumu, Temel Tasarım,
Temel Eğitim, Performans, Resital gibi dersler) derslere devam etmek ve dersin yükümlülüklerini
yerine getirmek zorundadır. Tekrar edilen derslerde alınan en son not geçerlidir.
6.Staj uygulaması 1 (bir) ders sayılır (YÖK’ün 13/03/2019 tarihli, 19440 sayılı ve "6569 Sayılı
Kanunun Uygulama İlkeleri/Azami süreler sonunda ek sınav hakkı" konulu yazısı).
C. SINAV HAKLARININ UYGULANIŞI, NOT GİRİŞLERİ ve DERS SEÇİMİ
Ek Sınav hakkı; Azami öğrenim süresi bitiminde son sınıf öğrencilerinin dilekçe vererek yapacakları
başvurusu sonucunda koşullara uygunlukları halinde, azami öğrenim süresi bitimi sonrası kendilerine
bir yıl içerisinde iki sınav hakkı verilmesidir. Bu sınavların yapılacağı tarihler derslere göre belirlenir.
1 (bir) yılda 1 (bir) dönem açılan ders için: açıldığı dönemin sonundaki dönem sonu sınavı ve
bütünleme sınavında,
1 (bir) yılda 2 (iki) dönem açılan derslerde; açıldığı dönemin sonundaki dönem sonu sınavı ve
bütünleme sınavında (öğrencinin yazılı talebi ile dersin bütünleme sınavındaki hak bir sonraki dönemin
dönem sonu sınavında),
Bütünlemesi olmayan ve her yarıyıl açılan derslerin 2 sınav hakkı dönem sonu sınavlarında
kullanılabilir.
Ancak 1 (bir) dönem açılan ve sadece dönem sonu sınavı yapılan ders için öğrenciye BÜTÜNLEME
SINAV HAFTASINDA 2. SINAV HAKKI VERİLİR.
Ek sınav hakkı kullanan öğrenciler dönem sonu /bütünleme sınavında bu haklarını kullandıkları için
öğrenci otomasyon sisteminde katıldıkları sınav listesine “ders başarı notu” olarak işlenir (Bu
öğrencilerin ara sınav notu olmayacağı için, sisteme ara sınav notu işlenmesi gerekiyor ise ek sınav notu
aynı zamanda ara sınavı notu bölümüne de işlenir).
Güz yarıyılı derslerinin ek sınav hakkı, Akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınav haftasında,
Bahar yarıyılı derslerinin sınavları ise Akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınav haftasında
yapılır. Dönem Sonu Sınavında başarısız olan öğrenci ek sınav hakkını Bütünleme Sınavında da
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kullanabilir.
Ek sınav hakkı sınav programları ilgili bölüm/program başkanlığınca belirlenir, ilgili
Dekanlık/Müdürlük tarafından onaylanır ve ilan edilir.
2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi kapsamında, sınırlı veya sınırsız sınav hakkı kullanma
durumunda olan öğrenciler; öğrenci katkı payını ve/veya öğrenim ücretini ödemeye devam ederler,
kayıt yenileme, ders bırakma ve yeni ders alma işlemlerini yaparlar ancak sınav hakkı dışındaki diğer
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
D. 44. MADDE C FIKRASININ 4. (SON) BENDİ KAPSAMINDA İLİŞİĞİ KESİLEN
ÖĞRENCİLER İÇİN YAPILACAK EK SINAVLAR, SÜRELER VE SINAV HAKLARININ
UYGULANIŞI
Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini 2547 sayılı
Kanunun 44. maddesinde belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen hazırlık
sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl
içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da
sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl
sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara
alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve
öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim
süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.
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