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

: E-75850160-104.01.01.01-83116

Konu : Azami süre/Ek sınav hakkı
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi

: a) 01.10.2021 tarihli ve E-75850160-104.01.01.01-73154 sayılı yazımız.
b) 20.10.2021 tarihli ve E-75850160-104.01.01.01-78160 sayılı yazımız.
c) 01.11.2021 tarihli ve E-75850160-104.01.01.01-80359 sayılı yazımız.
ç) Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü'nün 06.10.2021 tarihli ve 20021704-100.07.01-E.16903
sayılı yazısı.
d) Van Yüzüncü yıl Üniversitesi Rektörlüğü'nün 26.10.2021 tarihli ve
52519954-302.11.03.07.01-E.118051 sayılı yazısı.
e) Recep tayyip erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü'nün 21.10.2021 tarihli ve
E-87374136-100-1185 sayılı yazısı.

İlgi (ç), (d) ve (e) yazılar ile, 27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında;
COVID-19 Pandemisi koşulları da dikkate alınarak, 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 bildirildiği belirtilerek, konuyla ilgili olarak tereddüte düşülen hususlar bildirilerek görüş
talep edilmiştir.
27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan ve ilgi (a) 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 verildiği ilgi (b) yazımız ile
bildirilmiştir.
26/10/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 27.09.2021 tarihli Yükseköğretim
Genel Kurul kararı uyarınca;
a) Azami süresini dolduran son sınıf öğrencilerinden daha önce hiç alınmamış olduğu dersleri bulunanlar
ile derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere de iki sınav hakkı verildiği ile
b) "Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdiği hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini
2547 sayılı Kanun'un 44/c maddesinde belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için
öğretim kurumları ile 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
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bir sınav hakkı verilir" hükmü kapsamında ilişiği kesilen öğrencilerin yararlanmadığı sınav haklarından
yararlanabilecekleri hususlarının yükseköğretim kurumlarına hatırlatılmasının uygun görüldüğü ilgi (c)
yazımız ile bildirilmiştir.
27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan kararın, ilgi (a) yazımız
ile bildirilen karar metninde de belirtildiği üzere COVID-19 Pandemisi koşulları dikkate
alınarak 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında bir defaya mahsus uygulanacağı,
2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında azami öğrenim süresini dolduran ve
ilişikleri kesilen öğrencilerin sadece devam şartını sağlayıp başarısız oldukları derslerin ek
sınavlarından yararlandıkları dikkate alınarak hiç almadıkları dersler ile birlikte devamsızlıktan
başarısız oldukları dersler için 2 ek sınav hakkı verileceği,
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı sonunda azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler devam şartını
sağlayıp başarısız oldukları dersler ile devamsızlıktan başarısız oldukları derslerin ek sınav hakkından
yararlandıkları dikkate alınarak sadece hiç almadıkları dersler için 2 ek sınav hakkı verileceği,
2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında azami öğrenim süresini dolduran ve
ilişikleri kesilen öğrencilerin sadece devam şartını sağlayıp başarısız oldukları derslerin ek sınavlarından
yararlandıkları dikkate alınarak hiç almadıkları doğrudan sınav yapılmayıp yarıyıl içi çalışmalarına
göre başarı notu verilen uygulamalı, uygulaması olan dersler ile birlikte devamsızlıktan başarısız
oldukları uygulamalı, uygulaması olan derslerine bir defaya mahsus olmak üzere talepleri halinde
devam edebilecekleri ek süre verileceği, staj uygulaması da "bir ders" kabul edilmek suretiyle staj
uygulamasına katılacağı,
Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 06.10.2021 tarihli toplantısında alınan azami süresini dolduranların
31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurmaları halinde ek sınav haklarından
yararlanabileceklerine ilişkin karar kapsamında; 2017-2018 itibariyle ilişiği kesilen öğrenciler de dahil
olmak üzere azami süresinin sona ermesi nedeniyle kayıtları silinen ve ek sınav haklarından yararlanacak
öğrencilerin söz konusu sınavlar sonucunda başarılı olmaları halinde eski kayıtlanma şekli korunarak
aktif öğrenci olarak kayıtlarının açılabileceği,
hususunu bilgilerinize arz ederim.
Halil İbrahim AYÇİÇEK
Başkan a.
Genel Sekreter V.
Dağıtım:
Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne
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