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T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sayı : 40752009-301.01.04
Konu : Üç Ders Sınavı

DAĞITIM

10 Eylül 2016 tarihli ve 29827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğimiz ile birlikte
öğrencilerimize üç ders sınav hakkı getirilmiştir.

Öğrenciler üç ders sınav hakkından;

1-Yürürlükten kaldırılan yönetmelikte tek ders uygulaması konusunda bir sınır
belirlenmediğinden, Üniversitemiz Senatosunun 15 Aralık 2016 tarih ve 14 nolu toplantısında
alınan 2016/149 sayılı kararı gereği tek bir dersi kalan öğrencilerin ders kaydı ve kayıt
yenileme durumlarına bakılmaksızın 10 Eylül 2016 tarihli ve 29827 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğimizin 34 üncü Madde 5 inci Fıkrasında belirtilen
koşullarda ilgisine göre 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz veya Bahar Yarıyılları sonunda
başvurmaları halinde,

2-Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğimizin 10
Eylül 2016 tarihinde yayımlanmasından önce ders kaydı ve kayıt yenileme sürecinin
tamamlanmış olması ve “Üç ders sınav hakkı sınav hakkının kazanıldığı yarıyıl itibariyle
kullandırılır.” yönetmelik hükmü gereğince 2016-2017 eğitim-öğretim yılından önce güz
ve/veya bahar yarıyıllarından üç derse kadar başarısız dersi bulunan öğrencilerden Güz
yarıyılı için ders kaydı ve kayıt yenileme durumlarına bakılmaksızın güz yarıyılı sonu
itibariyle başvurmaları halinde,

3-2016-2017 eğitim-öğretim yılından önce bahar yarıyılından üç derse kadar başarısız dersi
bulunan öğrencilerin “Üç ders sınav hakkı sınav hakkının kazanıldığı yarıyıl itibariyle
kullandırılır.” yönetmelik hükmü gereğince ders kaydı ve kayıt yenileme durumlarına
bakılmaksızın güz yarıyılı sonu itibariyle başvurmaları halinde,

4-2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında ders kaydı yaparak sınavlar sonucu başarısız
olduğu üç dersi kalan öğrencilerin de güz ve/veya bahar yarıyıllarındaki bu üç ders için güz
yarıyılı sonu itibariyle başvurmaları halinde,
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5-Öğrencilerin her bir madde kapsamında üç ders sınavından faydalanabilmeleri için staj
yükümlüklerini yerine getirmiş olmaları halinde faydalanabileceklerdir.

Bahar yarıyılı eğitim-öğretim dönemi ile birlikte, Üniversitemiz Senatosunun almış
olduğu karar kapsamındaki öğrenciler hariç olmak üzere, öğrencilerin üç ders sınav hakkından
faydalanabilmeleri için Yönetmeliğimizin 34 üncü Madde 12 nci Fıkrasında belirtilen
koşulları yerine getirmeleri ve durumlarının Yönetmeliğimizin 34 üncü Madde 5 inci Fıkrası
koşullarına göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

Tereddütlerin giderilmesi adına üç ders sınavının belirtildiği şekliyle uygulanması
hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Prof. Dr. Hakan ARSLAN

Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Dağıtım:
Tüm Fakülteler
Tüm Yüksekokullar
Tüm Meslek Yüksekokulları
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