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KARAR NO: 2020/108 
 
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” arasında senkronizasyon sağlanarak Bütünleme Sınav 
tarihleri 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 kararlar doğrultusunda oluşturulan “Yeni Akademik Takvim” 
ile “Yoğunlaştırılmış Akademik Takvim” arasında senkronizasyonun sağlanması ve her iki 
akademik takvim kapsamında yer alan ve uzaktan eğitim yöntemiyle tamamlanan derslerin 
bütünleme sınavlarının türlerinin ve tarihlerinin belirlenmesine ilişkin olarak; 

1. Bütünleme sınavlarının 20 -26 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılmasına, 
2. Bütünleme sınavlarının Online Sınav veya Uygulama Ödevi şeklinde yapılabilmesine ve 

genel sınav ile aynı yöntemde olmasına, 
3. Online Sınav şeklinde yapılacak bütünleme sınavlarının tarih ve saatlerinin öğretim elemanı 

tarafından öğrencilere en geç 15 Temmuz 2020 tarihine kadar MERGEN ve OGRİS 
üzerinden duyurulmasına, sınav güvenliği için yeterli miktarda soru hazırlanmasına ve 
yığılmayı önlemek için bölüm başkanlıklarının sınav dağılımını koordine etmesine,  

4. Bütünleme sınavlarının Uygulama Ödevi şeklinde yapılması durumunda ödev konularının 
/sorularının mümkün olan en erken vakitte öğrencilere MERGEN ve OGRİS üzerinden 
duyurulmasına ve ödevlerin en geç 27 Temmuz 2020 tarihine kadar öğretim elemanının 
önerdiği dijital platformlar ve elektronik iletişim kanalları veya iadeli taahhütlü posta 
aracılığıyla öğretim elemanına ulaştırılmasına, 

5. Ortak Zorunlu Derslerin bütünleme sınavlarının 20 Temmuz 2020 tarihinde yapılmasına, 
sınav süresinin 10 Temmuz 2020 tarihine kadar Merkezi Sınav Birimince kararlaştırılması 
ve öğrencilere Üniversitemiz internet sayfası, MERGEN ve e-posta aracılığıyla 
duyurulmasına 

oy birliğiyle karar verildi. 

 

 


