
 

 

Hacettepe Üniversitesiden İlişiği Kesilen Öğrencilerle İlgili 

BAŞVURU 

Madde 1. Hazırlık, önlisans, lisans ve lisansüstü  düzeyinde öğrenim görürken 07 Haziran 1995 
tarihinden 28 Ekim 2008 tarihine kadar kendi isteği ile kayıt alanlarda dahil olmak üzere ilişiği kesilenler, 
başvuru süresi içinde kendi isteği ile kayıt alanlar da dahil olmak üzere ilişiği kesilecekler ile 1980 
sonrasında çıkarılan kanunların kapsamına girmekle birlikte sağlanan haklardan yararlanmak üzere 
başvurmayan veya başvurdukları halde yararlanamamış olanlardan önlisans-lisans öğrencileri Öğrenci 
İşleri Dairesi Başkanlığı’ na ( Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencileri 
kendi öğrenci işlerine ), lisansüstü öğrencileri Enstitülerine dilekçe ve başvuru bedeli dekontu  ile 28 
Aralık 2008 tarihine kadar bizzat başvurmaları gerekmektedir. İlişik kesme işlemine karşı idari yargı 
mercilerine başvurmuş olanlarda 28 Aralık 2008 tarihine kadar başvurmaları halinde  belirtilen haklardan 
yararlanırlar. Posta, faks vb. şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Madde 2. Halen askerlik görevini yapmakta olanlar terhis tarihinden, gözlem altında veya tutuklu 
bulunanlar da bu hallerinin sona ermesinden itibaren iki ay içinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına ( Tıp 
ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencileri kendi öğrenci işlerine ), 
lisansüstü öğrencileri Enstitülerine bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Posta, faks vb. şeklinde 
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Madde 3. Öğrenim gördükleri sırada üniversitemiz bünyesinde bulunan ancak, sonradan başka bir 
Yükseköğretim Kurumuna (Üniversiteye) bağlanan birimlerden ilişiği kesilenler, birimin bağlandığı 
Yükseköğretim Kurumuna başvuruda bulunacaklardır. 

Madde 4. İlişik kesme işlemine karşı idari yargı mercilerine başvurmuş olanlardan davanın davacı 
aleyhine sonuçlanması belirtilen haklardan yararlanmasına engel teşkil etmez. 

Madde 5. Öğrenim görürken açık bulunan, ancak daha sonra değişik nedenlerle kapatılan programlardan 
ilişiği kesilenlerin başvuruları ilgili akademik birim tarafından değerlendirilecektir. 

Madde 6. Öğrenim görürken açık bulunan ancak daha sonra adı değişen programlardan ilişiği kesilenler, 
adı değişen yeni programa başvuracaklardır. 

GEÇİCİ 56. MADDENİN ÖNLİSANS-LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN UYGULAMA İLKELERİ 

Madde 7. Üniversitemizin eğitim dili tamamen ya da 1/3 yabancı dil olan programlarına yerleştirilip, 
hazırlık eğitimi görürken Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin öngördüğü sürelerde başarılı 
olamadıkları için ilişiği kesilen öğrencilere 4 sınav hakkı ve istemeleri halinde bir eğitim-öğretim yılı 
devam etme hakkı verilir. İlişiği kesilen öğrenciler, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına dilekçe ile 
başvurarak, 

• a. 4 sınav hakkını kullanmayı talep edebilirler. Öğrenciler bu 4 sınav haklarını başvuru tarihini 
izleyen ilk Yeterlik sınavından itibaren ardışık olarak kullanırlar.  

• b. 2009-2010 öğretim yılında eğitim-öğretime devam etme haklarını kullanmayı talep edebilirler. 
Eğitim-öğretime devam eden öğrenciler 4 sınav haklarından ilkini Yabancı Diller Yüksekokul 
Müdürlüğünce Akademik yıl başında yapılan Yeterlik Sınavında, kalan 3 sınav haklarını ise 2009-2010 
öğretim yılı Bahar Yeterlik Sınavından itibaren bir sonraki öğretim yılı başında ve dönem sonunda yapılan 
Yeterlik Sınavlarında ardışık olarak kullanırlar. Başarı ve devam koşulunu yerine getiren öğrenciler ayrıca, 
2009-2010 öğretim yılı, Güz dönemi sonunda açılan Yeterlik sınavına girebilirler.  

Sınav tarihleri Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından ilan edilmek suretiyle öğrencilere 
duyurulur. Ayrıca Üniversitemiz Senatosunun kabul ettiği eşdeğer sınavlardan istenen gerekli puanları 
alan öğrencilere ilgili programa kayıt hakkı tanınır. Daha önceki yıllarda ilişiği kesilip, kendilerine verilen 
üç sınav hakkını kullanmakta olan öğrencilerden geçici 56. maddeden faydalanmak için başvuru yapanlar 
bu madde içinde değerlendirilirler.  

http://www.hacettepe.edu.tr/duyuru/detay.php?ku=1085


Halen zorunlu yabancı dil sınıfı olup, eğitim dili Türkçe olan programların yabancı dil hazırlık sınıfından 
herhangi bir sebeple ilişiği kesilen öğrencilere, ilgili programa kayıt hakkı tanınır. Ancak, bu öğrenciler 
mezuniyetlerine kadar yabancı dil yeterlik sınavlarında başarılı olarak, yabancı dil hazırlık 
yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.     

Madde 8. Kendi isteği ile ilişiği kesilenlerde dahil olmak üzere ilişiği kesilen tüm öğrencilere devam 
koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları dersler için bu uygulama ilkelerinin 27. maddesinde belirtilen 
tarihlerde  dört sınav hakkı verilir. Devam koşulu yerine getirilmemiş dersler için öğrencilere, derslerin 
açıldığı ilk yarıyıl/yılda devam etme hakkı verilir. Devam koşulunu yerine getiren öğrenciler yine bu 
ilkelerin 27. maddesinde belirtilen tarihlerde dört sınav haklarını kullanırlar. 
Tıp Fakültesinde eğitim yıllık olduğundan, daha önce devam şartını yerine getirmiş olsalar bile derslere 
devam etmek isteyen Dönem I, II, III öğrencilerine 2009-2010 öğretim yılı derslere devam etme hakkı ( 
Ders Kurulu sınavlarına giremezler ) ve dört sınav hakkı verilir. Dönem IV, V, VI öğrencilerine ise başvuru 
tarihinin bitiminden sonra açılacak olan, başarısız oldukları stajlara devam etme hakkı verilir ve devam 
koşulunu yerine getiren öğrenciye de dört sınav hakkı verilir.  

Madde 9.  

• a. Kendi isteği ile kayıt aldıkları,  
• b. İki yarıyıl üst üste veya farklı yarıyıllarda kayıt yenilemedikleri,  
• c. Disiplin soruşturması sonucu üniversitemizden çıkarma cezası aldıkları  

için ilişiği kesilen önlisans-lisans programları öğrencileri başarısız oldukları ders/dersler yoksa, bu 
öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.  
Kendi isteği ile kayıt alan, kayıt yenilememe  ve disiplin cezası aldıkları için ilişiği kesilen Tıp Fakültesi 
Dönem I, II, III öğrencileri başvurdukları taktirde, başvurularını takip eden ilk öğretim yılından itibaren, 
Dönem IV, V, VI öğrencileri ise açılacak olan ilk stajdan öğrenciliklerine kaldıkları yerden devam ederler.   

Madde 10. Önlisans-lisans programlarından; 

• a. Azami öğrenim sürelerini kullanmadan kalan sürede öğrenimlerini bitiremeyecekleri 
belirlendiği,  

• b. Azami öğrenim sürelerini kullandıktan sonra hiç almadığı ve/veya devam koşulunu yerine 
getirmediği ders sayısı beşten fazla olduğu,  

için ilişiği kesilen öğrenciler, kendilerine verilen dört sınav hakkı sonucu başarısız oldukları bütün 
derslerden başarılı oldukları taktirde, mezun olabilmeleri için almaları gereken derslerin kredi toplamının 
öğretim programında yer alan ortalama yarıyıl kredisine bölünmesiyle elde edilecek değer (rakam) kadar 
ek süre verilir. 
Diğer nedenlerle ilişiği kesilmiş ve verilen dört sınav hakkında başarılı olarak yeniden kayıt hakkı kazanan 
öğrenciler ile bu ilkelerin 9.madde hükümlerine göre doğrudan kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kalan 
eğitim-öğretim süreleri ( azami öğrenim süreleri içinde  ) mezun olabilmeleri için yeterli değilse, bu 
öğrencilere de yukarıda belirtilen işlem uygulanarak aynı ek süreler verilir. 
Bu ilkeler çerçevesinde verilen ek süreler sonunda öğrencilerin durumları ( azami öğrenim sürelerini de 
doldurmuş olacakları dikkate alınarak ) ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde yeniden 
değerlendirilecektir.  

Madde 11. Önlisans-lisans programlarından, azami öğrenim sürelerini kullandıktan sonra ek sınav hakkı 
ve/veya ek süre verilen ancak, bu haklarını kullandıktan sonra başarısız oldukları ders sayısını 
yönetmeliklerin istediği sayıya düşüremedikleri için ilişiği kesilen ile sınırsız sınav haklarını kullanmadıkları 
için ilişiği kesilen öğrencilere de başarısız oldukları dersler için dört sınav hakkı verilir. Bu ilkelerin 27. 
maddesinde belirtilen sürelerde verilen dört sınav hakkını kullanıp, bu sınavlardan başarılı olan 
öğrencilerin durumları ilgili yönetmelik hükümlerine göre tekrar değerlendirilir.      

Madde 12. Lisans öğrenimini görürken ilişiği kesilen ve daha sonra Önlisans diploması alanlar yeniden 
öğrenciliğe intibak hakkı kazandıkları takdirde Önlisans diplomalarını Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına 
iade etmeden kayıt yaptıramazlar. Devam ve sınav hakları sonucu mezun olanlarda önlisans diplomasını 
iade etmeden lisans diplomasını alamazlar. 

Madde 13. Verilen devam ve sınav haklarından sonra başarısız olup öğrenciliğe intibak hakkı elde 
edemeyen öğrencilerin varsa başarılı oldukları (C, C1 ve üzeri aldığı notlar ) derslere ait notlar 
transkriptlerine işlenir. 



Madde 14. Öğrencilerin kendilerine verilen sınav haklarından başarılı sayılabilmeleri için bu sınavlardan, 
“H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ne göre en az C1 notu almaları 
gerekmektedir. ( Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencileri için en az C 
notu )  

Madde 15. Daha önceki af yasalarından başvuru yapmış olup, geri dönemeyen öğrencilerin o yıldaki 
kanunla verilen sınav hakları ile başarılı oldukları (C, C1 ve üzeri not ile ) dersler, notları ile birlikte ilgili 
yönetim kurulu kararı ile transkriptlerine işlenir. Öğrenciler bu derslerden sorumlu tutulmazlar. 

Madde 16. İlişiklerinin kesilmesi ya da lisans programlarından mezun olmaları nedenleriyle pedagojik 
formasyon programını tamamlayamayanlara eksik kalan dersleri için bu ilkelerin 27. maddesinde 
belirtilen sürelerde üç sınav hakkı verilir. Yapamadıkları uygulamalar için devam imkanı sağlanır.  

GEÇİCİ 56. MADDENİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN UYGULAMA İLKELERİ 

Madde 17. Yeterlik sınavından önceki yabancı dil barajında başarısız olanlara, ard arda 3 ÜDS dönemi 
süresince sınava girme hakkı verilecektir. Gerekli puanı Hacettepe Üniversitesi Senato’sunun belirlediği 
eşdeğerlik tablosunda yer alan başka sınavlardan alanların sınavları da kabul edilecektir. 

Madde 18. Yabancı dil/bilimsel hazırlık aşamasında başarısız olanlar, ard arda 3 defa sınavlara girme 
hakkına sahiptir. Bu sınavlarda başarılı olanlar diğer öğrenciler gibi öğrenimlerine devam edecektir. 

Madde 19. Verilen 3 sınav hakkını ard arda kullanmak isteyenlerden bu taleplerini ifade eden dilekçe 
alınacak, ve ders sorumlusunun uygun göreceği şekilde aynı yarıyıl içinde üç defa sınava girebileceklerdir. 
Sınav haklarını dersi izledikten sonra kullanmak isteyenlere, dersin açıldığı üç dönem boyunca bu hak 
verilecektir. 

Madde 20.Tez dönemindeki öğrencilere kanunla verilen süre dışında ayrıca uzatma verilmeyecektir. 

Madde 21. Savunma sınavında başarısız olanlar; 

• -Tezlerinin hazır olduğunu düşünenler en erken tarihte tez savunma sınavına girebilirler. Bu 
konuda Enstitülerin rutin uygulama takvimi (jüri teklifi, atanması, tezlerin jüri üyelerine teslimi vb.) 
işletilecektir.  

• -Tezlerini tekrar yapacak olanlar, kanunda belirtilen süre içerisinde isterlerse sıfırdan yeni bir tez 
yapabilirler. Bu öğrenciler için uygulanacak takvim en son vardıkları aşamadan itibaren, yüksek lisans’ta 
bir yıl, doktora’da ise üç yıl içinde tezin savunulmasını sağlayacak şekilde olacaktır. 

Madde 22. Araştırma Görevliliğine iade edilecek olanların kadro intibakları Üniversite Personel Dairesi 
tarafından belirlenecek usuller çerçevesinde, kanun hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. 

Madde 23. Kanundan yararlanmak isteyenlerin ilgili programlara kayıtları başvuru tarihlerinden itibaren 
geciktirilmeden yapılacaktır. 

ORTAK UYGULAMA İLKELERİ  

Madde 24. Öğrenciler, daha önce başarısız oldukları ancak ilgili programlarda yapılan değişiklik nedeni 
ile programlarından kaldırılan dersler yerine konulan ve/veya konulacak olan eşdeğer derslerin ( Daha 
önce devam şartı yerine getirilmemişse devam hakkı verilerek )  sınavlarına  girerler.  Ancak bu 
derslerden içerikleri farklı olanları bu ilkelerle verilen haklardan faydalanıp başarılı olduktan sonra 
öğrenciliğe intibakları gerçekleştiği zaman alabilirler. Başarısız oldukları kaldırılan derslerin eşdeğeri ( ya 
da yerine alınacak ders ) bulunmuyorsa, öğrenciler bu derslerden sorumlu tutulamazlar. 

Madde 25. Verilen sınav hakkını/haklarını kullanmayan öğrencilere bu  sınavlar için mazeret sınav hakkı 
verilmez. 

Madde 26. Öğrenci isterse daha önce devam şartını yerine getirmiş olsa bile bir dilekçe ile ilgili yönetim 
kuruluna başvurarak derse devam hakkı isteyebilir. Bu öğrenciler ve devam hakkı tanınan öğrenciler 
yürürlükteki yönetmelik hükümlerine ( ara sınavlara girme şartı hariç) uymak zorundadır. 



Madde 27. Üniversite önlisans ve lisans programları için dört, lisansüstü ve pedagojik formasyon için üç 
sınav hakları  için başvuru süresinin sona ermesinden sonra iki ay içinde dönem sonu sınavları dışında 
ilave sınav günleri belirleyebilecektir. Derslerin sınav tarihleri; yer ve saatleri ilgili 
Enstitü/Fakülte/Yüksekokul tarafından (Bölüm / Anabilim Dalı / Anasanat Dalı ) ilan edilerek öğrencilere 
duyurulur. 

Madde 28. 5806 sayılı kanunun geçici 56. maddesinden faydalanmak üzere başvuru yapan öğrenciler, 
kayıt evrakları ile birlikte yasal katkı paylarını yatırıp kayıtlarını yaptırdıktan sonra öğrencilik statüsü 
kazanırlar. Öğrencilik statüsü ve sıfatı, tanınan sınav hakları sonucu başarısızlık tespit edildiği anda 
kendiliğinden ortadan kalkar. 

Madde 29. Başvuru sonucu 2008-2009 Öğretim yılı güz dönemi genel sınavları başlama tarihine kadar  
ilgili birimlerde durumu değerlendirilip, sınav hakkı verilen öğrenciler diledikleri taktirde birinci sınav 
haklarını güz  dönemi genel sınavlarında kullanabilirler. 

Madde 30. Bu ilkeler çerçevesinde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam edecek öğrenciler ile başarısız 
derslere verilen devam/sınav hakları sonucunda bütün derslerden başarılı olan öğrencilerin yürürlükteki 
ilgili programlara intibakları yapılır. İntibak işlemlerinde başarısız derslere verilen devam/sınav haklarında 
geçirilen süreler eğitim-öğretim sürelerinden sayılmaz. Öğrencilerin daha önce öğrenim gördükleri süreler 
eğitim-öğretim süresinden sayılır ve yürürlükteki yönetmelik hükümlerine göre öğrenimlerine devam 
ederler. 

Madde 31. Akıl hastalığı benzeri sağlık nedenleri ile ilişiği kesilenler ilgili kanundan yararlanarak başarılı 
oldukları ve intibak hakkı kazandıkları taktirde sağlık durumlarının düzeldiğini ve eğitime devam 
edebileceklerine dair H.Ü. Hastanelerinden heyet raporu getirmek zorundadırlar. 

Madde 32. Geçici madde hükümlerinden  faydalanmak üzere başvuru yapan öğrenciler, 75 YTL başvuru 
bedelini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ nın ilgili hesabına yatıracaklardır. 
 
Madde 33. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulları öğrenci hakkında her türlü kararı Üniversite 
Yetkili Organları’ nın aldığı kararlar doğrultusunda almaya yetkilidir. 

  

 


