
DUYURU 

Yayınlanma Tarihi: 22-05-2020 

 

COVID-19 salgını nedeniyle, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05.05.2020 tarihli 

Üniversitelerde Akademik Takvime Dönülmesi Kararına İlişkin Açıklamaları dikkate alınarak, 

Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından 2019-2020 Bahar yarıyılı akademik takvimi, yaz okulu, 

sınav, staj/uygulamalı eğitim ile eğitim-öğretime faaliyetlerine ilişkin aşağıdaki 

bilgilendirmeler yapılmıştır. 

1- Yaz Okulu 

Üniversitemiz Senatosu’nun 21.09.2017 tarihli ve 2017/10 no.lu toplantısında alınan 7 sıra 

sayılı karar gereği; 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren Üniversitemiz “Yaz Öğretimi” 

uygulaması kaldırılmış olup, Üniversitemizde yaz okulu uygulaması bulunmamaktadır. 

2- Yaz dönemine bırakılan dersler ile sınavlar 

• Salgın nedeniyle daha önce yaz dönemine bırakılan ve yüz yüze yapılması planlanan dersler, 

uzaktan öğretim yöntemiyle 13 Mayıs -12 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır,  

 

• Üniversitemize bağlı Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarda yapılacak olan tüm yıl sonu ve 

bütünleme sınavlarının aşağıda belirtilen sınav tiplerine uygun olarak yapılacaktır. Hangi 

sınav tipinin değerlendirmelerde kullanılacağı, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından 

belirlenecektir. 

• A-Tipi sınavlar için yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının takvimi, mevcut akademik 

takvime uygun olarak, UZEM ve ÖİDB tarafından hazırlanarak, 01 Haziran 2020 tarihinde 

ilan edilecektir. 

*A-Tipi Sınav: UZEM üzerinden online olarak sadece çoktan seçmeli (test) ve/veya dosya yüklemeden metin 

girişi şeklinde yapılacak sınav. 

**B-Tipi Sınav: Ödev/proje vb. yöntemlerle yapılacak sınav.  

***C-Tipi Sınav: Sunum ve uygulama şeklinde online canlı sınav ile öğrenciyle karşılıklı olarak yapılacak sınav.  

3- Uygulamalı eğitimler/Stajlar 

Ödev, proje gibi etkinlikler yapılabilir. Bununla ilgili kararlar, ilgili birimler ve sorumlu 

öğretim elemanı tarafından belirlenecektir. 

4- Tıp Fakültesi Sınav Hususları ve Telafi Programı 

2019 – 2020 Yıl Sonu Sınav ve Telafi Programları ile sınav hususlarının, Tıp Fakültesi 

Dekanlığı kararlarına uygun olarak yürütülecektir. 

 

 

 



5- Akademik Takvim ve Telafi Sınav Takvimi 

2019-2020 BAHAR YARIYILI AKADEMİK TAKVİM 

15-26 Haziran 2020 Bahar Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınavları 

3 Temmuz 2020 Bahar Yarıyılı Sınav Sonuçlarının İlanın Son Günü 

06-10 Temmuz 2020 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları 

17 Temmuz 2020 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Sonuçlarının İlanın Son Günü 

21 Temmuz 2020 Bahar Yarıyılı Tek Ders Sınavı 

 

TELAFİ SINAV TAKVİMİ 

7-12 Haziran 2020 Ara sınava giremeyen öğrencilerin telafi sınavları 

27-29 Haziran 2020 

Yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilerin, sınavına 

giremedikleri dersin/derslerin mazeretlerini ÖBS üzerinden beyan 

ederek sisteme girmesi 

02-03 Temmuz 2020 Yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilerin telafi sınavları 

11-13 Temmuz 2020 

Bütünleme veya yarıyıl sonu telafi sınavına giremeyen 

öğrencilerin, sınavına giremedikleri dersin/derslerin mazeretlerini 

ÖBS üzerinden beyan ederek sisteme girmesi 

16-17 Temmuz 2020 
Bütünleme veya yarıyıl sonu telafi sınavına giremeyen 

öğrencilerin telafi sınavları 

     # Bütünleme ve telafi sınavları, yarıyıl sonu sınavı için belirlenen sınav tipi ile yapılır. 

 

*Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıflarının sınav 

uygulamalarında, sınav sürelerinde ve sınav takviminde değişiklikler olabilir. Bununla ilgili 

esaslar ilgili birimler tarafından belirlenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


