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KARAR 10- Azami Sureler Sonunda Yapilacak Islemlere Iliskin Uygulama Esaslan
konusu gorusuldu.
Gorii~meler sonunda;
Azami Sureler Sonunda Yapilacak Islemlere Iliskin Uygulama Esaslanrun ekteki sekilde
kabulune oybirligi ile karar verildi.

AZAMi SORELERSONUNDA YAPILACAK i~LEMLERE iLi~KiN UYGULAMA ESASLARI
(2547 SaYl1IYOksekogretim

Kanunu'nun

6569 SaYl1IKanunla Degi~ik 44 Ondi Maddesinin

(C)

Frkrasr]
A) Bir yll siireli vabano dil hazrrhk simf haric, ogrencilerin
lisans prograrnlanru
tamamlamalan

7 YII, , 5 vrlhk lisans prograrnlanru

on lisans prograrnlarrru 4 vrl, 4 vrlhk

8 yll, , 6 vrllrk lisans programlanru

9 yll iclne

gerektiglne,

B) Azami surelerin ba~langl~ tarihi olarak;
1) vuksekogretlm
itibariyle

YiirUtme

kavith turn ogrencilerinin

Kurulu'nun

15.07.2015

tarihli

karan uyannca 26.11.204 tarihi

azami sure baslangic tarihi olarak 2014-2015 guz vanvilmm esas

ahnmasi gerektlgine,
2) 26.11.2014 tarihinden

vapnran

sonra af kanunlan ile kavrt

ogrencilerin

azami siirelerinin

baslangic tarihi olarak derslere baslarnalan gereken tarihinin esas ahnmasi gerektlglne,
3) 26.11.2014

(

ettirildikleri

tarihinden

sonra yatay ge~i~ suretiyle

srruf dikkate almarak eski ogrenim siirelerinin

harlc) azami siireden

kavrt

vaptrran

ogrencilerin

(2014-2015 guz yanyllmdan

intibak

oncekl siireleri

savilmasma,

C) Azami sure sonunda son srruf ogrencileri lcln vaprlacak lslemlerle ilglll olarak;
1) Takip ettigi ogretim programmda ongorulen derslerden hie almadrgt ve vanvil/vrlsonu

veya

smavma girme hakki elde edernedigi toplam ders savrsi besten fazla olanlarin ek smav

biitiinleme

hakki verilmeden kavrtlannm silinmesine,
2) Takip ettigi ogretim programmda ongorulen derslerden hie almadrgt ve yanyll/yllsonu
biitiinleme

veya

smavma girme hakkl elde edemedigi toplam ders saYlsl be~ten fazla olmamak kaydl ile

son slnlf ogrencilerine,

ba~anslz olduklan bUtiin dersler i~in iki ek smav hakkl verilmesine;

en ge~ bir sonraki

donem

magduriyetine

a~mayacak

yol

kaYlt yenileme
~ekilde

ilgili

donemi
birim

ba~lamadan
yonetim

smavlann

bir hafta once ve ogrencilerin

kurullannca

belirlenecek

tarihlerde

yapllmasma ve sonu~lannm duyurulmasma,
3) Ogrencilerin
dersleri

iki ek smav hakkmdan

yararlanabilmeleri

en az bir kez alml~ ve Dokuz Eyliil Universitesi

Yonetmeligi
tiimUyle

verilen

On Lisans ve Lisans Ogretim

ile ilgili birim uygulama esaslannda yer alan yanyll/yllsonu

verine getirmi~ olmalan

gerektigine

ve smavlarda

i~in, ba~anslz olduklan
ve Smav

smavlanna girme ~artlannl

Dokuz Eyliil Universitesi

On Lisans ve

Lisans Ogretim ve Smav Yonetmeligi ile ilgili birim uygulama esaslannm uygulanmasma,
4) Azami ogrenim sUreleri sonunda yapllan ek smavlardan talep etmeleri halinde be~ dersten
az ba~anslz dersi bulunan (ba~anslz olduklan dersler i~in) ogrencilerin
5) Azami ogrenim

siireleri

sonunda

yapllan

ek smavlann

de yararlandlrllmasma,
degerlendirilmesinde

YIII i~in

smavlannm dikkate allnmasma,
6) Azami ogrenim siireleri sonunda yapllan ek smavlar sonunda toplam sorumlu oldugu ders
saYlsl (hi~ almadlgl

ve ba~anslz olunan

dersler dahil) be~ten fazla olan ogrencilerin

kaYltlannm

silinmesine,
7) Ek smavlar sonunda

hi~ almadlgl

ve ba~anslz oldugu toplam

ders saYlsml be~ derse

indirenlere ii(; yanYll, ek smavlan almadan be~ derse kadar ba~anSlZ olan ogrencilere dart yanYl1 (Yllilk
egitim yapllan birimlerde

2 yll) ek sUre verilerek sorumlu olduklan derslerin smavlanna girme hakkl

..

verilmesine

ve bu ogrencilere

Yonetrnellgl

ve ilgili birim

Dokuz EylUI Universitesi

uygulama

esaslanrun

ve Smav

On Lisans ve Lisans Ogretim

uygulanmasma

ve ogrencilerin

kavith olduklan

program lcin belirlenen katki paYI/ogrenim Ucretlerini oderneve devam etmelerine,
8) Ek sure ve smav hakki sonunda (tek ders ve izledikleri

programdan

butun

lcln gerekli

gerekli

saglavamarna

derslerden
durumlan

gecer

not

aldrklan

harte) sorumlu

halde

mezuniyet

ve basansiz oldugu

mezun olmak ic;in
not

ortalarnalanru

ders savrsi 1 (bir)'den

fazla olan

ogrencilerin kavrtlarrrun silinmesine,
9) Her durumda;

basansiz

tek dersten

olanlara bu dersten,

izledikleri

programdan

mezun

olmak icin gerekli butun derslerden gee;:ernot aldrklan halde mezuniyet ie;:ingerekli not ortalarnalanru
saglavarnarnalan sebebiyle lllsikleri kesilme durumuna gelen son donern/ son siruf ogrencilerine
ortalarnalanm

yUkseltmek uzere diledikleri
oldugu

derslerin

derslerden sirursrz smav hakkt verilmesine,

ogrencilerin

sorumlu

smavlanna

ogretim

planlanna

donemlerde,

tek ders smavlarma ise tek ders smavlanrun yaplldlgl

gore

tarihlerde

0

not

bu durumdaki
dersin

ae;:lldlgl

diger ogrenciler

ile

birlikte allnmalanna,
10) Srrursrz smav hakki tarunan ogrencilerden,
ahnrnarrus

drsrndaki

dersler

degerlendlrllmesinde
11)

sarn

Simrstz smav hakki kullanma durumunda
dlger

getirmeyen

devam

aranmamasma,

olan ve daha once

derslerin

basan

notunun

vanvil ie;:iveya YII ie;:inotunun dikkate ahnmarnasma,

ogrenci katki pavmr/ogrenlm

drsmdaki

derslere

uvgulamasi

uygulamall,

ogrencilik

ogrencilerin

olan ogrencilerin

Ucretini oderneve devam etmelerine,
haklanndan

ancak bu ogrencilerin

yararlandlnlmamasma,

smavlara alinmamasma

smava girdigi ders basma

ve bu ogrencilerin

mali

smav hakki

yUkUmlUlUklerini

smava girmemi~(smlrslz

verine
smav

hakkml kullanmaml~) saYllmalanna,
12) Ae;:lIacaksmavlara, Ust Uste veya arallkli olarak toplam Ue;:egitim-ogretim

YIII hie;:girmeyen

ogrencilerin SlnlrSIZsmav hakkmdan vazgee;:mi~saYllmasma ve kaYltlannm silinmesine,
13) Mazeret smavlanna ili~kin olarak, Dokuz EylUI Universitesi On Lisans ve Lisans Ogretim ve
$mav Yonetmeligi hUkUmleri ile ilgili birim uygulama esaslannm uygulanmasma,
14) Dokuz EylUI Universitesi

On Lisans ve Lisans Ogretim ve $mav Yonetmeligi

geregince kaYlt silme i~lemlerinin ilgili birim yonetim kurulu karan ile yapllmasma,

hUkUmleri

