2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (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 tamamlamak zorundadırlar.... Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim
kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek
sınav hakkı verilir... " ve anılan Kanunun Geçici 67 nci maddesinde "Bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihte yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin
hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz." şeklinde hükümler yer almaktadır.
Konunun 31.05.2016 tarihli Mevzuat Komisyonunda incelenmesi neticesinde; 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında öngörülen öğrenim süresi dört yıl olan
lisans programlarına ilişkin yedi yıllık azami süre anılan Kanunun Geçici 67 nci maddesinin yürürlük
tarihinden itibaren başlamaktadır. Anılan Kanunun 44 üncü maddesi (c) fıkrası üçüncü alt fıkrasında
düzenlenen iki ek sınav hakkı ise azami süreler sonunda son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları
bütün dersler için tanınmaktadır. Söz konusu hükümler birlikte değerlendirilerek, öğrencilerin azami
süreler sonunda ek sınav hakkını kullanabileceklerine, yedi yıllık azami süreyi doldurmayan öğrencilerin
hali hazırda ek sınav hakkından yararlanamayacağına, ancak yedi yıllık azami süresinin sonunda ek
sınav hakkından yararlanabileceklerine karar verilmiş olup, söz konusu karar ilgi (a) yazımızla
üniversitelere duyurulmuştur.
Söz konusu Kanun'un 44/c maddesinde "....Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin
ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak üniversite yetkili
kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim
ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir." hükmü
uyarınca öğrencilerin ilişikleri kesilebilmektedir.
Ancak, 6569 Sayılı Kanun'la değişiklik yapılan 2547 sayılı Kanun'un Geçici 67.maddesiyle ilgili
maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin azami süreleri
Kanunun yayım tarihi ile başladığından ilgi yazınızda belirtilen öğrencilerin ilişiklerinin kesilemeyeceği
hususunda gereğini rica ederim.

