
 
 

Sayı : E-75850160-104.01.01.01-41952

Konu :Azami Öğrenim Süresi Sonunda Mezun
Olamayan Öğrencilerin Yaz Öğretimi hk.

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
 

İlgi : a) 13.03.2019 tarih ve 75850160-104.01.01.01-E. 19440 sayılı yazımız.
b)15.06.2021 tarih ve 21447663-106.05.05.01-E.69152 sayılı yazınız.

 
26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2547 sayılı kanunun
44. Maddesinde değişiklik yapılmasına dair 6569 sayılı Kanunun 28. Maddesine ilişkin uygulama kapsamında;
Üniversitenizde kayıtlı ve azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilerin, önceden ilan edilen iki
ek sınav hakkından 1. Ek sınavların 28 Haziran - 02 Temmuz 2021 tarihleri arasında, 2. Ek sınavların ise 06 –
10 Eylül tarihleri arasında yararlanacağını,
 
Ancak; azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilerin kendilerine tanınan iki ek sınav haklarını
kullanmadan  önce  yaz  okulundan  ders  alıp/alamayacakları;  alabilecekler  ise  Üniversitelerin  yaz  okulu
takvimlerinin değişkenlik gösterdiği göz önünde bulundurulduğunda, önceden tarihi ilan edilmiş 2. Ek sınav
hakkını kullanmadan önce yaz okulunda aldıkları derslerin not durumları oluşmamış öğrenciler için yaz okulu
sonrası ayrıca 2. Ek sınav tarihi oluşturulup/oluşturulamayacağı veya bir sonraki eğitim öğretim yılı sonunda
azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencileri için ilan edilen iki ek sınav hakkı tarihlerinde 2.
Ek  sınav  hakkından  yararlandırılıp/yararlandırılamayacağı  hususlarında  görüş  talep  eden  ilgi  (b)  yazınız
incelenmiştir.
 
Azami  sürelerin    hesaplanmasına  ilişkin  olarak,  15.07.2015  tarihli  Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu
toplantısında  alınan  "6569  Sayılı  Kanun  ile    2547  Sayılı  Kanuna  eklenen  Geçici  67.  maddesindeki  "Bu
maddenin  yürürlüğe  girdiği  tarihte  yükseköğretim  kurumlarında  kayıtlı  olan  öğrenciler  bakımından  azami
sürelerinin  hesaplanmasında,  daha  önceki  öğrenim  süreleri  dikkate  alınmaz"  hükmünün  uygulanmasında
kayıtlı öğrencilerin azami sürelerinin başlangıç tarihlerinin 2014-2015 eğitim öğretim döneminin güz yarıyılı"
olduğuna karar verilmiştir. 
 
2547 sayılı Kanun'un 44 üncü maddesini  (c)  fıkrasında  "Öğrenciler, bir yıl  süreli yabancı dil hazırlık  sınıfı
hariç,  kayıt  olduğu  programa  ilişkin  derslerin  verildiği  dönemden  başlamak  üzere,  her dönem için kayıt
yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 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

 Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır."........"tamamlamak zorundadırlar. Ancak bu süreler sonunda kayıtlı
olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek  için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler
için   Bu sınavlar sonunda iki ek sınav hakkı verilir. başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için
üç yarıyıl, ek sınavları almadan   öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasınabeş derse kadar başarısız olan
göre  öğretim  yapılan  kurumlarda  iki  öğretim  yılı);  bir  dersten  başarısız  olanlara  ise  öğrencilik  hakkından
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Süleyman Necati AKÇEŞME
Başkan a.

Genel Sekreter

  İzledikleri  programdanyararlanmaksızın  sınırsız,  başarısız  oldukları  dersin  sınavlarına  girme hakkı  tanınır.
mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri
için  öngörülen  not  ortalamalarını  sağlayamamaları  sebebiyle  ilişikleri  kesilme  durumuna  gelen  son  dönem
(sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek
üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce
alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. " hükmü yer almaktadır.
 
Bilindiği  üzere, Azami öğrenim  süresi  sonunda  tüm derslerini  başarmış  veya başarısız  ders  sayısı  bir  olup
sınırsız sınav hakkını kullanan öğrencinin staj uygulamasına katılıp katılamayacağı ile azami öğrenim süresi
sonunda  daha  önceden  hiç  almadığı  dersi/dersleri  bulunan  öğrencilerin  bu  derslere  devam  edip
edemeyecekleri hususu Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine iletilmiş olup, adıgeçen müşavirlikten alınan cevabi
yazıda, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi "Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim
kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav
hakkı verildiğini, bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl,
ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim
yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın
sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı  tanındığını,  izledikleri programdan mezun olmak
için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen
not  ortalamalarını  sağlayamamaları  sebebiyle  ilişikleri  kesilme  durumuna  gelen  son  dönem  (sınıf  geçme
esasına  göre  öğretim  yapılan  kurumlarda  son  sınıf)  öğrencilerine  not  ortalamalarını  yükseltmek  üzere  bir
dersten  başarısız  olanlara  ise  öğrencilik  hakkından  yararlanmaksızın  sınırsız,  başarısız  oldukları  dersin
sınavlarına girme hakkı tanındığını, bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler
dışındaki derslere devam şartı aranmaz." hükmünün düzenlendiği bildirilerek, adıgeçen hukuk müşavirliğinin
Hukuk  İşleri  ve  Mevzuat  Komisyonu  tarafından  yapılan  değerlendirme  neticesinde  ilgili  maddeden
yararlanmak suretiyle azami süresini tamamlayıp sınavlara girme hakkı elde eden öğrencilerin bu derslerden
uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış derslere bir defaya mahsus olmak üzere talepleri halinde
devam edebileceklerini, madde  kapsamında  azami  süresi  sonunda  sınav  hakkını  kullanan  öğrencilerin  aynı
zamanda  staj  uygulamasının  da  "bir  ders"  kabul  edilmek  suretiyle  staj  uygulamasına  katılmasının  uygun
olduğu sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiş, ilgi (a) yazı ile de tüm üniversitelere bildirilmiştir.
 
Bilgilerinizi,  konunun  söz  konusu  kanun  maddesi  ile  açıklamalar  dikkate  alarak  değerlendirilmesi
gerektiği, azami süresi sonunda öğrencilerin yaz öğretiminden ders alamayacakları, yaz öğretiminden ders alan
öğrencilerin azami süreleri içinde bulunmaları gerektiği hususunda gereğini rica ederim.
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