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T.C. 

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 

SENATO KARARLARI 

 

KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 

11.05.2020 11 2020/66- 

 

Üniversitemiz Senato Toplantısı 11.05.2020 günü saat:13:00’da Rektör Prof. Dr. Mahmut AYDIN 

başkanlığında toplanarak aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır. 

 

KARAR NO: 

2020-67 COVİD – 19 küresel salgını nedeniyle, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının 11.05.2020 

tarihli ve E.30480 sayılı yazısı ile dönem sonu sınavları ile 2019-2020 yılına ait diğer sınavların yüz yüze 

gerçekleştirilmemesine,  bu   sınavların dijital imkânlar veya ödev,  proje gibi alternatif yöntemlerin 

uygulanarak yapılmasına karar vermiştir.  Bu çerçevede Üniversitemiz 2019-2020 Ön Lisans ve Lisans 

Akademik Takvimi; 2019-2020 Bahar Döneminde yapılacak olan sınavlar; staj, laboratuvar vb. 

uygulamalar ile bunların uygulama esasları gibi konular görüşüldü. 

Yapılan görüşme sonucunda; 

 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ GÜNCELLENEN AKADEMİK TAKVİM  

 

16-23 Mart 2020      Covid-19 Salgını Nedeni İle Eğitim Öğretime Ara Verilmesi 

23 Mart 2020       Uzaktan Eğitim Yolu İle Derslerin Başlaması 

30 Mart-03 Nisan 2020   Ara Tatil Yerine 16-23 Mart Tarihinde Yapılamayan Derslerin Yapılması 

22 Mayıs 2020      DERSLERİN BİTİMİ 

01-14 Haziran 2020      Online olarak verilen dersler için yarıyıl sonu sınavları 

17 Haziran 2020      Online olarak verilen dersler için sınav sonuçlarının girilmesinin son günü  

19 Haziran 2020      Online olarak verilen dersler için sınav sonuçlarına itiraz için son gün 

22-23 Haziran 2020      Tek ders sınav/Azami Süresini Dolduran Öğrenci Müracaatı 

24-28 Haziran 2020      Tek ders Sınavı/Azami Süresini Dolduran Öğrenci Sınavı 

30 Haziran 2020      Tek ders Sınavı/Azami Süresini Dolduran Öğrenci Sınavı sonuçlarının İlanı 

 

 

• Ön Lisans ve Lisans Programlarında yarıyıl sonu sınavı ve tek ders sınavı ile ek sınavların (MYO’larda 

Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler için) ilgili öğretim elemanının görüşü ve birim kurullarının 

kararı ile; online çoktan seçmeli sınav, online klasik açık uçlu sınav, sözlü sınav, sunum, ödev, rapor, 

araştırma, proje vb. yöntemlerle yapılabilmesine,  

• Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususların, ilgili programın öğrenme 

kazanımları ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek ihtilaf ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak 

“hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir” ilkeler doğrultusunda yürütülmesine,  

• Birimlerin, hangi dersin yarıyıl sonu sınavı, tek ders sınavı ile ek sınavların hangi yöntemle yapılacağı 

kararını 26 Mayıs 2020 tarihine kadar alarak web sayfası vasıtasıyla öğrenciye duyurmasına ve Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığı’na bildirmesine,    

• Öğretim elemanının, birimler tarafından karar alındıktan sonra yürüttüğü dersin yarıyıl sonu sınavının 

nasıl yapılacağı bilgisini öğrenci bilgi sistemine girmesine,  

• Öğrencilerin hazırlamış oldukları sunum, ödev, rapor, araştırma, proje vb. çalışmaları ilgili tarihler 

arasında öğrenme yönetim sistemine yüklemelerine,   

•Bitirme çalışmalarının/tezlerinin/projelerinin danışman öğretim elemanının değerlendirmesiyle 

sonuçlandırılabileceğine karar verilmiştir.  

• 2019-2020 Bahar Dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla zorunlu staj uygulaması bulunan akademik 

birimlerdeki staj ve uzaktan eğitimle verilemeyecek derslerin uygulama ve laboratuvar çalışmaları ile ilgili 
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olarak YÖK’ün 11.05.2020 tarihli dönem  sonu  sınavları  ile  bu  döneme ait diğer  sınavların  yüz yüze 

gerçekleştirilmemesi kararı ve öğrencilerin staj yeri bulamama, staj yerlerinde sosyal mesafeye 

uyulamaması gibi durumların bir risk oluşturacağı düşüncesiyle   Üniversitemiz Senatosu’nun 27 Nisan 

2020 tarihli ve 54 sayılı kararı yeniden düzenlenmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.  

  -Mesleki uygullama programında olup pandemi dolayısıyla tamamlayamayan öğrencilerin 

danışmanlarının vereceği ödev, proje vb çalışmaları ile bu programı tamamlamış sayılmalarına.. 

-Bütün öğrencilerin % 50’sini tamamlamış oldukları stajların geriye kalan süresini ödev, proje, sunum, 

vaka analizi, ders vb. yöntemlerle tamamlamalarına,  

-Staj yeri bulamayan son sınıf öğrencilerinin ise, herhangi bir hak mahrumiyeti yaşamamaları için, staj 

yükümlülüğünden muaf tutulmalarına, 

-Ara sınıf öğrencilerinin, staj yeri bulmaları ve bütün yasal sorumluğu kabul etmeleri şartıyla stajlarını 

mevcut mevzuat çerçevesinde yapmalarına,  

-Birimlerin 29 Mayıs 2020 tarihine kadar staj, uygulama ve laboratuvarlar çalışmalarının nasıl yapılacağı 

hakkındaki kararları alarak web sayfaları vasıtasıyla öğrenciye duyurmalarına ve Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı’na bildirmelerine,  

-Öğretim elemanının, birimler tarafından karar alındıktan sonra yürüttüğü uygulama ve laboratuvarların 

nasıl yapılacağı bilgisini öğrenci bilgi sistemine girmesine,  

-Öğretim elemanlarının öğrencilerden alacakları sunum, ödev, rapor, araştırma, proje vb.leri ile tüm sınav 

evraklarını muhafaza ederek pandemi sonrasında CD/DVD ortamında veya flashbellek ile birlikte 

birimlerine teslim etmelerine oy birliği ile karar verildi.   

 

 


