
T.C. 
BURDUR MAKÜ Senato Kararları (Toplantı No 460) 

   
 Yer       :  Senato Toplantı Salonu 
 Tarih    :  10.12.2021 
 Saat     :  13.00 
 Yayınlayan               :  MAE Rektörlük 
 
 Yayın Tarihi                 : 

 
 

 
1- 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren azami öğrenim süresini dolduran ve ilişikleri kesilen öğrencilerden 

sadece devam şartını sağlayıp başarısız oldukları dersler için iki ek sınav hakkı verilen (bu hakkı 
kullanan/kullanmayan) öğrencilere, 27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı uyarınca Covid-19 
Pandemisi koşulları da dikkate alınarak 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında bir defaya mahsus 
uygulanmak üzere hiç almadıkları dersler ile birlikte devamsızlıktan başarısız oldukları dersler için 31 Ocak 
2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuru yapmaları halinde iki ek sınav hakkından 
yararlandırılabilmeleri ve teklif ekinde belirtilen dikkat edilecek hususlar ile sınav takvimine ilişkin teklif kabul 
edildi. 
 

2- Üniversitemiz ön lisans ve lisans diploma programlarının, 2021- 2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı 
merkezi yerleştirme puanına göre (Ek Madde 1) kurumlar arası (yurt içi) ve kurum içi yatay geçiş kontenjan 
sayılarına ilişkin kontenjan çizelgesine ilişkin teklif kabul edildi. 

 
3- Üniversitemiz 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminde Güz Yarıyılı derslere başlama ve bitiş 

tarihleri 27 Eylül 2021-7 Ocak 2022 tarihleri arası olarak belirlenmişti. Ancak Üniversitemizin 14.09.2021 tarih 
ve 452 sayılı Senato Toplantısında alınan "Birinci Öğretim Programlarında Uzaktan Eğitim Sistemi ile yapılacak 
derslerin hafta içi 17.00'den sonra ve hafta sonu (Cumartesi-Pazar günleri) tüm gün yapılması" ve " İkinci 
Öğretim Programlarında Uzaktan Eğitim Sistemi ile yapılacak derslerin sadece hafta sonu (Cumartesi-Pazar 
günleri) yapılması" Kararlar doğrultusunda öğrencinin haftalık ders saatini ve eğitim-öğretim süresini 
tamamlayabilmesi için 08 Ocak-09 Ocak 2022 (Cumartesi ve Pazar günleri) tarihlerinde ders işlenmesi 
gerekmektedir. Bu nedenle 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı eğitim-öğretim süresinin 09 Ocak 2022 
tarihine kadar uzatılması ve Güz Yarıyılı Sonu (Final) Sınavlarının 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında 
yapılmasına ilişkin teklif kabul edildi. 

 
4- Üniversitemiz Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönergeye ilişkin teklif kabul edildi. 
 

 


