
 
 

Sayı : E-75850160-104.01.01.01-62179

Konu :Azami Süre/ Ek sınav
 

TÜM ÜNİVERSİTELERE
 

İlgi : a) 01.10.2021 tarihli ve E-75850160-104.01.01.01-73154 sayılı yazımız.
b)Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nün 27.05.2022 tarihli ve E-270187 sayılı yazısı.
c) Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünün 28.06.2022 tarihli ve E52856 sayılı yazısı.
ç) Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'nün 01.07.2022 tarihli ve E.282567 sayılı yazısı.
d)Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü'nün 22.07.2022 tarihli ve E.57716 sayılı yazısı.
e) Giresun Üniversitesi Rektörlüğü'nün20.07.2022 tarihli ve E.101916 sayılı yazısı.
f) 26.07.2022 tarihli ve E-75850160-104.01.01.01-53140 sayılı yazımız.
g)Kurulumuz Hukuk Müşavirliğinin 17.08.2022 tarihli ve E-97354392-661.99-59232 sayılı
yazısı.

 
İlgi (b), (c), (ç), (d) ve (e) yazılar ile;
 
27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
44  üncü  maddesinin  (c)  bendinde  ‘...Ancak  bu  süreler  sonunda  kayıtlı  olduğu  öğretim  kurumundan
mezun olabilmek  için  son  sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler  için  iki  ek  sınav hakkı
verilir..." hükmünün bulunduğu,
a.Bu  hüküm  kapsamında  son  sınıf  öğrencilerinin  hiç  almadığı  veya  devam  koşulunu  sağlamadığı
derslerin  başarısız  ders  olarak  sayılıp  sayılmayacağı  ile  bu  derslerden  iki  ek  sınav  hakkından
yararlandırılıp yararlandırılmayacağı,
b.Öğrencilerin  mezuniyet  için  tamamlamaları  gereken  müfredat  derslerinden  hiç  almadıkları  zorunlu
veya seçmeli 5 ve altında dersi olanların kayıtlarının silinip silinmeyeceği,
c.Kazanılması gereken AKTS/kredisini sağlamayanların kayıtlarının silinip silinmeyeceği,
d.Bu durumdaki öğrencilere ek süre verilip verilmeyeceği,
ile konuya ilişkin Üniversitelerin farklı uygulamalar yaptığı ifade edilerek yapılacak işlemler hakkındaki

  COVID-19  pandemisi  koşulları  nedeniyle  yeniden  değerlendirilmesi  neticesindegörüş  taleplerinin ;
azami süresini dolduranlardan, başvurmaları halinde 2017-2018 eğitim öğretim yılından  itibaren  ilişiği
kesilenler  dahil  ilişiği  kesilecek  ön  lisans  ve  lisans  öğrencilerinin,  uygulamalı  derslerin  nitelikleri
gözetilerek,  2547  sayılı  Kanunun  44  üncü  maddesinin  (c)  bendi  kapsamındaki  ek  sınav  haklarından
yararlanabilmelerine  karar  verildiği  ilgi  (a)  yazımız  ile  yükseköğretim  kurumlarına  duyurulduğu
belirtilerek, 
 
27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararından sonraki süreç için "azami süresini dolduran
son sınıf öğrencilerinden daha önce hiç alınmamış dersleri bulunanlar  ile derse devam yükümlülüğünü
yerine getirmeyenlere de ek  sınav hakkı verilip verilmeyeceği" konularında Başkanlığımız görüşlerine
ihtiyaç duyulduğu iletilmiştir.
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Konu ile  ilgili olarak  ilgi  (f) yazımız  ile Kurulumuz Hukuk Müşavirliğinden görüş sorulmuş olup, adı
geçen müşavirlikten alınan cevabi ilgi (g) yazı ile görüş istenen husus 11.08.2022 tarihli Hukuk İşleri ve
Mevzuat Komisyonu toplantısında incelenmiş ve yapılan inceleme neticesinde, "Her ne kadar Mevzuat
Komisyonumuzun  07.04.2021  tarih  ve  2021/38  sayılı  kararında  öğrencilerin  devam  koşulunu
sağlamadıkları  için  başarısız  sayıldığı  derslere  ilişkin  olarak  44/c  de  düzenlenen  ek  sınav  hakkından
yararlanabilecekleri  ancak  hiç  almadıkları  derslere  ilişkin  olarak  ek  sınav  hakkından
yararlanamayacakları  şeklinde  karar  verilmişse  de  üniversitelerden  gelen  uygulamada  yaşanan
aksaklıklara  ilişkin  hususların  ve  konu  hakkındaki  taleplerin  yeniden  değerlendirilmesi  neticesinde;
azami  süresini  dolduran  öğrencilerin  hiç  almadıkları  derslere  ilişkin  olarak  ek  sınav  hakkından
yararlanabileceği sonuç ve kanaatine varıldığı" bildirilmiştir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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