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DAĞITIM YERLERİNE

 
İlgi : a) 13.03.2019 tarih ve 75850160-104.01.01.01-E. 19440 sayılı yazımız.

b) Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü'nün 26.03.2021 tarih ve E-20021704-100-6128 sayılı yazısı.
c) 30.03.2021 tarih ve E-75850160-104.01.01.01-24291 sayılı yazımız.
ç) Kurulumuz Hukuk Müşavirliği'nin 29.04.2021 tarih ve E-97354392-661.99-29617 sayılı yazısı.
d) Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü'nün 30.04.2021 tarih ve 81858953-8280 sayılı yazısı.

 
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Başkanlığımızın ilgi (a) yazısında "... azami süresini tamamlayıp
sınavlara girme hakkı elde eden öğrencilerin bu derslerden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce
alınmamış derslere bir defaya mahsus olmak üzere talepleri halinde devam edebileceklerinin" belirtildiğini,
 
Bu kapsamda; sınav hakkı verilse bile projeli dersler (bitirme ödevleri, laboratuvar dersleri vb.), atölye dersleri
gibi uygulama içeren, doğrudan sınav yapılamayacak dersler için öğrencilerin bu haktan
yararlandırılamayacağı, şöyle ki proje dersleri ve projeli dersler yapıları itibariyle tek bir sınavla değil, dönem
içindeki süreçlerin ve bu dönem sonundaki ilgili öğrenim çıktısının değerlendirilmesi ile notlandırılan dersler
olduğunu,
 
Bu bilgiler ışığında; bu dersleri yukarıda anılan kapsamda bir defa alıp başarısız olan öğrencilere nasıl bir
işlem uygulanması gerektiği, bu derslerin sınavının olmaması sebebiyle bu derslere devam etme talebi
olmayan öğrencilerin nasıl değerlendirilebileceği, öğrencinin üzerinde 5'ten fazla bu tip ders bulunması
durumunda ek sınavlar alınmadan doğrudan ilişiğinin kesilip kesilemeyeceği konusunda görüş talep edilen ilgi
(b) yazısı gereği için ilgi (c) yazımızla Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine iletilmiştir.
 
Adıgeçen Kurulumuz Müşavirliğinden alınan cevabi ilgi (ç) yazıda, görüş istenen husus 07/04/2021 tarihli
Hukuk İşleri ve Mevzuat Komisyonu toplantısında incelenmiş ve yapılan inceleme neticesinde,
Komisyonlarınca "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 edebilecekleri, madde kapsamında azami süresi sonunda sınav hakkını kullanan öğrencilerin aynı
zamanda staj uygulamasının da "bir ders" kabul edilmek suretiyle staj uygulamasına katılmasının uygun
olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır." şeklindeki 29/01/2019 tarihli görüşü doğrultusunda projeli dersler,
atölye dersleri gibi uygulama içeren derslerinde bu görüş kapsamında "staj uygulaması" gibi
değerlendirilmesinin uygun olduğu, azami süresini doldurduğu halde öğrencinin doğrudan sınav yapılamayan
bu derslerinin 5'ten fazla olması halinde 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasının lafzı
gereğince doğrudan ilişiğinin kesilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varıldığı bildirilmiştir.
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