
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ  

SÜREÇLERE İLİŞKİN DEĞİŞEN HUSUSLAR 

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen Geçici Madde 67'de geçen “Bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin 
hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.” hükmüne istinaden 
Yükseköğretim Kurulu tarafından “2547 sayılı Kanunun geçici 67’nci  maddesinin  yürürlüğe girdiği 
tarihte  kayıtlı  olan  öğrenciler  bakımından,  azami  öğrenim   sürelerinin    hesaplanmasında 
2014-2015  Eğitim-Öğretim   yılı   Güz   yarıyılı  esas alınır"  kararı  alınmış,  buna   dayanılarak 
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı ve daha önceki yıllarda Üniversitemize kayıt yaptıran lisans 
öğrencilerinin (Fakülte Yönetim Kurulu kararları ile kayıt dondurma yapılanlar hariç) 7 yıllık azami 
öğrenim süresi 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı itibariyle tamamlanmıştır. 
  

Ancak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44’üncü 
maddesinin uygulamasına ilişkin açıklayıcı hükümler aşağıda verilmiştir: 
 

   12.03.2021/17970 gün ve sayılı yazısı ile,  
 staj uygulamasının da "bir ders" kabul edilmek suretiyle alınmamış ve başarısız 

derslere dahil edildiği, 
 öğrencilerin ders kaydı yaptığı ve devamsızlık nedeniyle (F0) başarısız olduğu dersler 

için de düzenlenecek sınav haklarından yararlanabileceği; 
 

 18.05.2021/ 34722 gün ve sayılı yazısı ile,  
 projeli dersler (bitirme ödevleri, laboratuvar dersleri vb.), atölye dersleri gibi 

uygulama içeren, doğrudan sınav yapılamayacak derslere staj uygulamasının da "bir 
ders" kabul edilmek suretiyle dahil edilmesi,  

 “azami süresini tamamlayıp sınavlara girme hakkı elde eden öğrencilerin” 
bu derslerde uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış derslere bir defaya 
mahsus olmak üzere talepleri halinde devam edebilmesi, 

 öğrencilerin azami süresini doldurduğu halde öğrencinin doğrudan sınav yapılamayan 
derslerinin 5'ten  fazla  olması  halinde  2547  sayılı  Kanunun 44’üncü maddesinin (c) 
fıkrasının lafzı gereğince doğrudan ilişiğinin kesilmesi; 

  

 20.05.2021/35302 gün ve sayılı yazısı ile,  
 öğrencilerin ders kaydı yaptığı ve devam koşulunu sağlamadıkları (F0) başarısız 

olduğu dersler için ek sınav hakkından yararlanabileceği ancak hiç almadıkları derslere 
ilişkin olarak ek sınav hakkından yararlanamayacağı; 

 

 16.07.2021/ 50785 gün ve sayılı yazısı ile,  
 son sınıf öğrencisi olup hiç almadığı ders/dersleri bulunan öğrencilerin daha önce 

almadığı dersleri yaz öğretiminde kendi üniversitesinde veya başka bir üniversitede 
alabileceği, 

 bu öğrencilerin azami süresinin yeni eğitim ve öğretim yılı başına kadar hesaplanması;  
  

gerektiği bildirilmiştir. 

1/3 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu nedenle, Üniversitemiz Senatosu’nun 20.04.2021/04-03 gün ve sayılı kararı ile kabul edilen 
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Takvimi’ndeki 
  

 ek sınavlar, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Yaz Öğretimi sonunda aşağıdaki 
hususları içerecek şekilde ertelenmiş olup, 
  

yeni ek sınav sürecine ilişkin takvim ve yeni usul ve esaslarımız önümüzdeki günlerde yine web 
sayfamızda ilan edilecektir. 
 
Yukarıda  belirtilen   ilgili Kanun  ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın ilgi yazıları uyarınca; 
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Yaz Öğretimi sonunda uygulanacak işlemlere ilişkin 
genel hususlar aşağıda belirtilmiştir: 
 

1. Azami öğrenim süresi 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı başlangıcında 
tamamlanacaktır. 

 
2. Ek sınavlar 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Yaz Öğretimi sonunda yapılacaktır. 

 

3. Azami öğrenim süresi sonunda, mezuniyet için eğitim planında sorumlu olduğu derslerden 
hiç almadığı ders sayısı (projeli dersler, “bitirme ödevleri, laboratuvar dersleri vb., atölye 
dersleri ve staj dahil) altı ve daha fazla olan öğrencilerin ek sınav haklarından 
yararlandırılmaksızın ilişiği kesilecektir. Bu nedenle, yaz döneminde öğrencilerin daha 
önce hiç almadıkları dersleri almaları tavsiye edilir. 

 
4. Azami öğrenim süresi sonunda, mezuniyet için eğitim planında sorumlu olduğu derslerden 

hiç almadığı ders sayısı en fazla beş olan ve bu derslerin yanı sıra daha önce ders 
kaydı yaptırarak başarısız dersleri olan öğrencilere, F0, FF, FD, DD notu ile başarısız olduğu 
tüm dersleri için toplam iki ek sınav hakkı verilecektir. 

 
5. Ek sınavlara girme hakkı bulunan öğrencilerin ek sınav sonunda hiç almadığı dersler 

de dahil başarısız ders sayısını en fazla beş derse indirememeleri durumunda 
Üniversitemizdeki ilişiği kesilecektir. 

 
6. Birinci ek sınava girdikleri dersi başaran öğrenciler, not yükseltmek amacıyla aynı dersin 

ikinci ek sınavına giremeyecek, birinci ek sınav hakkını kullanmayan öğrenciler, ikinci ek 
sınav hakkını kullanabilecektir. 

 
7. Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını bire indiren öğrencilere sınırsız sınav hakkı 

verilecektir.  
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8. Ek sınavlar sonunda, hiç almadığı dersler de dahil başarısız ders sayısını toplam en fazla 
beş en az iki derse indiren öğrencilere ve hiç almadığı bir dersi kalan öğrencilere 
üç yarıyıl ek süre verilecektir. 

 
9. Ek sınav hakkı olmayan, mezuniyet için eğitim planında sorumlu olduğu dersler 

arasında, hiç almadığı ders sayısı en fazla beş olan öğrencilere dört yarıyıl ek süre 
verilecektir. 

 
10. Ek sınav hakkını kullanmak istemeyen, mezuniyet için eğitim planında sorumlu olduğu 

dersler arasında, hiç almadığı ve F0, FF, FD, DD notu ile başarısız ders sayısı en fazla beş 
olan öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilecektir. 

 
11. Ek süreler sonunda mezuniyet için birden fazla dersi kalan öğrencilerin ilişiği 

kesilecektir. 
 
12. Ek süreler sonunda hiç almadığı en az bir dersi kalan ve sadece uygulama, 

laboratuvar, proje, stüdyo, atölye, eskiz, tasarım, arazi, seminer, bitirme çalışması, staj vb. 
nitelikteki bir dersi kalan öğrencinin ilişiği, sınırsız sınav hakkından 
yararlandırılmaksızın kesilecektir. 

 
13. Ek süreler sonunda başarısız ders sayısını bire indiren öğrencilere sınırsız sınav hakkı 

verilecektir. 
 
14. Sınırsız sınav hakkını kullanan öğrencilerin derse kayıt olmaları gerekir. Bu 

öğrenciler, sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam 
edecektir. Bu öğrenciler sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından 
yararlanamayacaktır. 

 
15. Sınırsız sınav hakkı sonunda, açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç 

eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılacak ve 
bu haktan yararlanamayacaktır. Bu durumdaki öğrencilerin ilişiği kesilecektir.  
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