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KARAR NO: 2020/106 
 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 tarih ve E.22490 sayılı ve11.05.2020 tarih ve 

E. 30480 sayılı Covid-19 Tedbirleri konulu yazılarına ve Covid-19 Salgını nedeniyle Üniversitemiz 
Senatosunun ön lisans /lisans /lisansüstü programlarda (Tıp Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu 
ve Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi hariç) derslerin uzaktan eğitim yöntemiyle 
sürdürülmesiyle ilgili kararları doğrultusunda oluşturulan “Yeni Akademik Takvim” ile 
“Yoğunlaştırılmış Akademik Takvim” kapsamında ara sınavlara teknolojik imkansızlıklar ve 
bilgiye erişimde yaşanan sorunlar nedeniyle giremeyen öğrencilere Mazeret Sınav Hakkı verilmesi 
görüşüldü. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 tarih ve E.22490 sayılı ve11.05.2020 tarih ve 
E. 30480 sayılı Covid-19 Tedbirleri konulu yazılarına ve Covid-19 Salgını nedeniyle Üniversitemiz 
Senatosunun uzaktan eğitim ile ilgili kararları doğrultusunda oluşturulan “Yeni Akademik Takvim” 
ile “Yoğunlaştırılmış Akademik Takvim” arasında senkronizasyonun sağlanarak, her iki akademik 
takvim kapsamında yürütülen derslerin ara sınavlarına ilgili takvimlerde belirlenen ara sınav 
dönemlerinde (Online Sınav veya Uygulama Ödevi şeklinde yapılan) teknolojik imkansızlıklar ve 
bilgiye erişimde yaşanan sorunlar nedeniyle girememiş olan öğrencilere;  

1. “Online Sınava girememiş veya Online Sınavı tamamlayamamış öğrenciler ile Uygulama 
Ödevini gönderememiş öğrencilere beyan etmeleri halinde mazeret sınav hakkı verilmesine, 
mazeret sınavına girmemesi durumunda en son girilen sınav notunun geçerli olmasına, 11 
Haziran 2020 tarihi saat 23.59’a kadar OGRİS üzerinden talep alınmasına, 12 Haziran 2020 
tarihinde birimlerin Yönetim Kurulunda karara bağlanmasına, öğrencilere birim internet 
sayfasından duyurulmasına ve MERGEN üzerinden duyurulması için öğretim elemanlarına 
bildirilmesine” şeklinde değiştirilmesinin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.” [Üniversitemiz 
Senatosunun 14.05.2020 tarihli ve 2020/106 sayılı kararının 1 inci maddesi tekriri müzakere edildi 

(29.05.2020)],  
2. Mazeret Sınavlarının Online Sınav veya Uygulama Ödevi şeklinde yapılmasına ve ara 

sınavla aynı yöntemde olmasına, 
3. Öğrencilerin birden fazla ders için mazeret sınavı hakkından yararlanma ihtimali dikkate 

alınarak, Mazeret Sınavlarının 15-21 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılmasına, 
4. Mazeret sınavlarının Online Sınav şeklinde yapılması durumunda, sınav tarih ve saatlerinin 

öğretim elemanı tarafından öğrencilere MERGEN ve OGRİS üzerinden de duyurulmasına, 
sınav güvenliği için yeterli miktarda soru hazırlanmasına ve yığılmayı önlemek için bölüm 
başkanlıklarının sınav dağılımını koordine etmesine, 

5. Mazeret Sınavlarının Uygulama Ödevi şeklinde yapılması durumunda, ödev konularının 
/sorularının mümkün olan en erken vakitte öğrencilere MERGEN ve OGRİS üzerinden 
duyurulmasına ve ödevlerin en geç 22 Haziran 2020 tarihine kadar öğretim elemanının 


