MERSİN ÜNİVERSİTESİ
COVID-19 PANDEMİSİ KOŞULLARI NEDENİYLE 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM
YILINDA BİR DEFAYA MAHSUS UYGULANACAK OLAN AZAMİ SÜRE SONU
EK SINAVLARIYLA İLGİLİ UYGULAMA İLKELERİ
Bu ilkeler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) bendi
uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01.10.2021 tarihli ve E-73154 sayılı,
14.10.2021 tarihli ve E-76443 sayılı, 20.10.2021 tarihli ve E-78160 sayılı ile 01.11.2021 tarihli
ve E-80359 sayılı yazısı gereği Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere
uygulanacak sınavlara ilişkin yapılacak işlemleri kapsar. Buna göre;
1. 27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar gereği;
COVID-19 Pandemisi koşulları da dikkate alınarak, azami süresini dolduranlardan,
başvurmaları halinde 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler dâhil ilişiği
kesilecek ön lisans ve lisans öğrencileri, uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek, 2547 sayılı
Kanunun

44

üncü

maddesinin

(c)

bendi

kapsamındaki

ek

sınav

haklarından

yararlanabileceklerdir.
2. Azami süresini dolduranların sınavlara başvuru tarihi 06.10.2021 tarihli
Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimi
olarak belirlenmiş olup bu tarihe kadar başvurmaları halinde azami süresini dolduranlar iki ek
sınav hakkından yararlanabileceklerdir.
3. 26/10/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 27.09.2021 tarihli
Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca;
a) Azami süresini dolduran son sınıf öğrencilerinden daha önce hiç alınmamış dersleri
bulunanlar ile derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere (F1 notu olan) de iki sınav
hakkı verilecektir.
b) "Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdiği hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav
yükümlülüklerini, 2547 sayılı Kanun'un 44/c maddesinde belirtilen hükümlere uygun olarak
yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfında en fazla bir
dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir" hükmü
kapsamında azami süre nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler, yararlanmadıkları sınav haklarından
yararlanabileceklerdir.
4. 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında azami öğrenim süresini
dolduran ve ilişikleri kesilen öğrencilerin sadece devam şartını sağlayıp başarısız oldukları
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derslerin ek sınavlarından yararlandıkları dikkate alınarak hiç almadıkları dersler ile birlikte
devamsızlıktan başarısız oldukları (F1 notu olan) dersler için 2 ek sınav hakkı verilecektir.
5. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda azami öğrenim süresini dolduran
öğrencilerin devam şartını sağlayıp başarısız oldukları dersler ile devamsızlıktan başarısız
oldukları derslerin (F1 notu olan) ek sınav hakkından yararlandıkları dikkate alınarak sadece
hiç almadıkları dersler için 2 ek sınav hakkı verilecektir.
6. 2017-2018,

2018-2019 ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında azami öğrenim

süresini dolduran ve ilişikleri kesilen öğrencilerin sadece devam şartını sağlayıp başarısız
oldukları derslerin ek sınavlarından yararlandıkları dikkate alınarak hiç almadıkları doğrudan
sınav yapılmayıp yarıyıl içi çalışmalarına göre başarı notu verilen uygulamalı, uygulaması
olan dersler ile birlikte devamsızlıktan başarısız oldukları (F1 notu olan) uygulamalı,
uygulaması olan derslerine bir defaya mahsus olmak üzere talepleri halinde devam
edebilecekleri ek süre verilecek olup staj uygulaması da "bir ders" kabul edilmek
suretiyle staj uygulamasına katılacaktır.
7. Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 06.10.2021 tarihli toplantısında alınan azami
süresini dolduranların 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurmaları halinde
ek sınav haklarından yararlanabileceklerine ilişkin karar kapsamında; 2017-2018 itibariyle
ilişiği kesilen öğrenciler de dâhil olmak üzere azami süresinin sona ermesi nedeniyle kayıtları
silinen ve ek sınav haklarından yararlanacak öğrencilerin söz konusu sınavlar sonucunda
başarılı olmaları halinde eski kayıtlanma şekli korunarak aktif öğrenci olarak kayıtları
açılacaktır.
8. Ek sınav hakkını kullanmak isteyen öğrencilerin, başarısız oldukları dersleri gösteren
bir dilekçe ile ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul’una 31 Ocak 2022 Pazartesi
günü mesai bitimine kadar başvuru yapmaları gerekir. (Başvuru şekli ve sınav programı ile ilgili
bilgiler Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu’nun web sayfasında ilan edilecektir.)
9.
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yapılacak

dersler,

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenecektir. Alınan bu
kararın en geç 21 Şubat 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.
10. Ek sınavlar, 2021-2022 Bahar yarıyılı içerisinde 01 Mart-10 Haziran 2022 tarihleri
arasında ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu tarafından belirlenen gün ve saatte
yapılacaktır.
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11. Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
kapsamında, azami süre sonunda yapılacak olan ek sınavlar sonunda alınan başarı notunun en
az 60,00 puan olması gerekmektedir.
12. Ek sınavlar için mazeret sınavı yapılmayacaktır.
13. Girmiş olduğu ek sınavlardan en az 60,00 puan alıp başarılı olan ve mezuniyet
koşullarını sağlayan öğrenciler mezun edilecektir.
14. Ek sınavlara girerek en fazla beş dersten başarısız olan öğrencilere 3 yarıyıl ek süre
verilir.
15. Bir dersten başarısız olanlara başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme
hakkı tanınır ve ek süre ile sınırsız sınav hakkı tanınan öğrenciler öğrencilik hakkından
yararlanamazlar. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı
hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve kaydı silinir.
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