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KARAR NO: 2020/99 

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 tarih ve E.22490 sayılı ve 11.05.2020 tarih ve 

E.30480 sayılı Covid-19 Tedbirleri konulu yazısına istinaden uzaktan eğitim ile yürütülen derslerin 

ara sınavlarının türleri yöntemleri ve tarihlerinin gözden geçirilmesi görüşüldü. 

Üniversitemiz ön lisans / lisans / lisansüstü programlarının bağlı bulunduğu eğitim-öğretim 

sınav yönetmelikleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11.05.2020 tarih ve E.30480 sayılı 

yazısında yer alan “Dönem  sonu  sınavları  ile  bu  eğitim  ve  öğretim  yılına  ait  diğer  sınavların  

yüz yüze gerçekleştirilmemesine,  bu  sınavların  üniversite  yetkili  kurullarınca  tercih  edilecek  

dijital imkanlar  veya  ödev,  proje  gibi  alternatif  yöntemlerin  uygulanarak  yapılmasına” 

ifadesine istinaden; 

1. Ara sınavların türlerinin belirlendiği 10.04.2020 tarih ve 2020/91 sayılı Üniversitemiz 

Senatosunun Kararı gereğince uzaktan eğitimle yürütülen ancak ara sınavının sınıf 

ortamında Yüz Yüze Sınav şeklinde belirlenmesine ilişkin 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Kurul kararlarının 

YÖK’ün 11.05.2020 tarih ve E.30480 sayılı yazısı gereğince gözden geçirilerek ilgili 

sınavların yönteminin öğretim elemanlarının tercihlerini de dikkate alarak Online Sınav 

veya Uygulama Ödevi şeklinde uygulanması ve konunun en geç 15 Mayıs 2020 tarihine 

kadar ilgili birim kurulu tarafından karara bağlanması ve birimin internet sayfasından 

duyurulmasına, 

2. 10.04.2020 tarih ve 2020/91 sayılı Üniversitemiz Senatosunun Kararı gereğince uzaktan 

eğitimle yürütülen ancak daha önce ara sınavları Yüz Yüze Sınav şeklinde yapılması 

kararlaştırılan derslerin ara sınavlarının Online Sınav şeklinde yapılması durumunda; 

a. Online Sınavın 1- 7 Haziran 2020 tarihleri arasında öğretim elemanının belirlediği 

gün ve saatlerde yapılmasına,  

b. Online Sınav tarihi, günü ve saatinin MERGEN ve OGRİS üzerinden en geç 18 

Mayıs 2020 tarihine kadar öğretim elemanı tarafından duyurulmasına, 

c. Online Sınavların ilgili tarihlerde dengeli dağılması için bölüm başkanlıklarının 

gerekli koordinasyonu sağlamasına,  

d. Online Sınav konularının örgün eğitimle yapılan ilk beş hafta ve uzaktan eğitimle 

yürütülen ilk iki haftayı (toplamda ilk 7 haftayı) kapsamasına, 

e. Öğrencilerin ders materyallerine erişimde sorun yaşamalarını göz önüne alarak örgün 

eğitimle yapılan ilk 5 haftaya ilişkin ders materyallerinin MERGEN’e 22 Mayıs 

2020 tarihine kadar yüklenmesine,  
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f. Gözetimsiz bir şekilde yapılacak olan Online Sınavların sınav güvenliğini artırmak 

için sınıftaki öğrenci sayısının da dikkate alınarak her öğrenciye farklı soruların 

gelmesini sağlayacak şekilde yeterli miktarda soru hazırlanmasına, 

3. 10.04.2020 tarih ve 2020/91 sayılı Üniversitemiz Senatosunun Kararı gereğince uzaktan 

eğitimle yürütülen ancak daha ara sınavları sınıf ortamında Yüz Yüze Sınav şeklinde 

yapılması kararlaştırılan derslerin ara sınavlarının Uygulama Ödevi şeklinde yapılması 

durumunda; 

a. Uygulama Ödevi konularının /sorularının en geç 25 Mayıs 2020 tarihine kadar 

öğrencilere öğretim elemanı tarafından MERGEN ve OGRİS üzerinden 

duyurulmasına, 

b. Öğrencilerin Uygulama Ödevini en son 8 Haziran 2020 tarihine kadar öğretim 

elemanının belirlediği yöntemlerden yararlanarak teslim etmesi veya bunun mümkün 

olmaması durumunda e-posta veya normal posta yoluyla göndermesine oy birliğiyle 

karar verildi. 

 


