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İlgi : a) 19/01/2015 tarih ve 75850160-312- 2567 sayılı yazımız.

b) 22/07/2015 tarih ve 75850160-312-41302 sayılı yazımız.
 

Kurulumuza intikal eden başvurulardan yükseköğretim kurumları arasında 6569 sayılı Kanun'un 28'inci
maddesi ile değişen 2547 sayılı Kanun'un 44'üncü maddesi "c" fıkrasında yer alan azami öğrenim sürelerinin
başlangıç tarihinin uygulanmasında farklılıklar olduğu anlaşılmaktadır.
 
Bilindiği üzere; ilgi (a) yazımızla, 14 Ocak 2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan
6569 sayılı Kanunla ile 2547 sayılı Kanun'una eklenen Geçici 67'inci madde uyarınca kayıt hakkı kazanan
öğrencilerin 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde eğitime devam edebilecekleri ifade edilmişti. Söz
konusu kanun ile yükseköğretim kurumlarına dönerek kayıt yaptıran ve 2014-2015 eğitim ve öğretim yılı
bahar döneminde eğitime başlayan öğrencilerin azama öğrenim süresi bu dönemden itibaren hesaplanacaktır.
 
İlgi (b) yazımızla ise  6569 sayılı Kanun'un yayımlandığı tarihte öğrenci olanların azami öğrenim sürelerinin
başlangıç tarihinin ne olacağına ilişkin başvuraların 15.07.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu

a görüşüldüğü ve yükseköğretim kurumlarında anılan kanunun çıktığı tarihte kayıtlı öğrencilerintoplantısınd
azami sürelerinin başlangıç tarihinin 2014-2015 eğitim ve öğretim dönemi güz yarıyılı olarak
uygulanmasının uygun görüldüğü bildirilmişti.
 
Ayrıca, yükseköğretim kurumlarımızda önlisans programlarında anılan kanunun yayımlandığı tarihte kayıtlı
olan öğrenciler için azami öğrenim süresinin başlangıç tarihi 2014-2015 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılı
olarak uygulanmıştır.
 
Yükseköğretim kurumlarımızda 6569 sayılı Kanun'un yayımlandığı tarihte kayıtlı olan öğrenciler için
azami öğretim süresinin başlangıç tarihi için ilgi (b) yazımız uyarınca işlemlerin yürütülmesi
gerekmektedir. Bununla birlikte 6569 sayılı Kanun ile yükseköğretim kurumlarımıza kayıt yaptıran
öğrencilerin azami öğrenim süreleri ise yükseköğretim kurumlarına kayıt olduğu eğitim ve öğretim
dönemi dikkate alınarak hesaplanacaktır.
 
Yükseköğretim kurumlarının öğrencilerini yukarıda yer alan hususları dikkate alarak ivedi olarak
bilgilendirmeleri hususunda  gereğini rica ederim.
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