T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı
Sayı

: E-75850160-104.01.01.01-78160

Konu : Azami süresi sona eren ön lisans ve lisans
öğrencileri hk.
TÜM ÜNİVERSİTELERE
İlgi

: 01.10.2021 tarihli ve E-75850160-104.01.01.01-73154 sayılı yazımız.

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…" hükmü çerçevesinde alınan ve ilgi yazımız ile bildirilen karar uyarınca azami süresini
dolduranların sınavlara başvuru tarihi 06.10.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında
incelenmiş ve 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurmaları halinde iki ek sınav
hakkından yararlanabileceklerine karar verilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Süleyman Necati AKÇEŞME
Başkan a.
Genel Sekreter
Dağıtım:
Tüm Üniversitelere

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 12F80B16-4ED6-4397-943B-5621268D6475
Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/yok-ebys
Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800 Bilkent Ankara-Türkiye
Bilgi için:Zübeyde TUNÇOK
Telefon: 0(312) 298 70 00
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşl.
Faks: 0(312) 266 47 59

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı
ACELE
Sayı

: E-75850160-104.01.01.01-73154

Konu : Azami süresi sona eren ön lisans ve lisans
programı öğrencileri hk.
DAĞITIM YERLERİNE
Yükseköğretim kurumlarının, "20/08/2021 tarih ve E-75850160-104.01.01-60447 sayılı yazımız ile "
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
görüş taleplerinin 27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında COVID-19 pandemisi
koşulları nedeniyle yeniden değerlendirilmesi neticesinde; 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 verilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Süleyman Necati AKÇEŞME
Başkan a.
Genel Sekreter
Dağıtım:
Gereği:

Bilgi:

Tüm Üniversitelere

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı
Hukuk Müşavirliğine
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Daire Başkanlığına

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/yok-ebys
Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800 Bilkent Ankara-Türkiye
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