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RECEP TAYYİP ERDOGAN ÜNİVERSİTESİ 

ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINDA PANDEMİ DÖNEMİ EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİNE 
İLİŞKİN SENATO KARARI 

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.  

Be çerçevede Üniversitemiz 2019-2020 Ön Lisans ve Lisans (Tıp Fakültesi Hariç) Akademik 

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

ile bunların uygulama esasları gibi konular Senato’nun 15. 05. 2020 tarih ve 145 sayılı 

toplantısında görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ GÜNCELLENEN  
AKADEMİK TAKVİM 

 
Koronavirüs nedeniyle derslere ara verilmesi : 16 Mart-29 Mart 2020 
Uzaktan öğretim yoluyla derslere başlanması : 30 Mart 2020 
Derslerin Son Günü (Diş Hekimliği Fakültesi için) : 22 Mayıs 2020 
Derslerinin Son Günü  (Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki 
birimler) 

: 29 Mayıs 2020 

Ödev, sunum, rapor, araştırma, proje vb. tesliminin son günü : 29 Mayıs 2020 
Bitirme Çalışması tesliminin son günü : 29 Mayıs 2020 
ARA SINAVLAR (Eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan sınav) : 30 Mayıs-05 Haziran 2020 
Ara Sınav Notlarının ÖBS’ye Girilmesinin Son Günü : 09 Haziran 2020 
MAZERET SINAVLARI : 10-12 Haziran 2020 
YARIYIL SONU (FİNAL) SINAVLARI  : 15-26 Haziran 2020 
Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının ÖBS’ye Girilmesinin Son Günü : 30 Haziran 2020 
Yarıyıl Sonu Sınav Notlarının Öğrencilere İlan Edilmesi : 01 Temmuz 2020 
BÜTÜNLEME SINAVLARI  : 03-12 Temmuz 2020 
Bütünleme Sınav Sonuçlarının ÖBS’ye Girilmesinin Son Günü : 16 Temmuz 2020 
Bütünleme Sınav Notlarının Öğrencilere İlan Edilmesi : 16 Temmuz 2020 
TEK DERS SINAVI : 17 Temmuz 2020 
1.Ek Sınavlar  (MYO’larda Azami öğrenim süresini dolduran 
öğrenciler için) 

: 20-26 Temmuz 2020 

2.Ek Sınavlar (MYO’larda Azami öğrenim süresini dolduran 
öğrenciler için) 

: 10-16 Ağustos 2020 

 

 Ön Lisans ve Lisans Programlarında yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavı ile 

1. ve 2. 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, 

 Ara sınavlar ile mazeret sınavlarının ilk 7 haftaki konulardan yapılmasına, 



 Birimlerin, hangi dersin yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ile 1 ve 2 ek 

sınavların hangi yöntemle yapılacağı kararını 29 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 

sınavı ile bütünleme sınavının nasıl yapılacağı bilgisini Classroom’a girmesine, 

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

tarihler arasında Google Classroom’a yüklemelerine,  

 Ara sınavların başarı notuna katkısının, önceden olduğu gibi, % 40, Yarıyıl Sonu Sınavının başarı 

notuna katkısı ise % 60 olarak değiştirilmesine, 

 Bitirme çalışmalarının/tezlerinin/projelerinin danışman öğretim elemanının 

değerlendirmesiyle sonuçlandırılmasına 

 karar verilmiştir. 

 

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

birimlerdeki staj ve uzaktan eğitimle verilemeyecek derslerin uygulama ve laboratuar 

çalışmaları ile ilgili 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 29 Nisan 2020 tarihli ve 144 sayılı kararı yeniden 

düzenlenmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

- Yüz yüze yapılmak üzere yaz dönemine ertelenmiş olan dersler ile uygulama ve 

laboratuar çalışmalarının ilgili öğretim elemanın görüşü ve birim kurulu kararı ile 

aşağıda belirlenmiş olan akademik takvim doğrultusunda dijital imkânlar kullanılarak 

uzaktan öğretim yöntemiyle veya ödev, proje, sunum, vaka analizi vb. yöntemlerle 

yapılmasına, 

- Bütün öğrencilerin (Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi Hariç)  % 50’sini tamamlamış 

oldukları stajların geriye kalan süresini ödev, proje, sunum, vaka analizi, ders vb. 

yöntemlerle tamamlamalarına, 

- Son sınıf öğrencilerinin (Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi hariç lisans dördüncü sınıf 

öğrencileri ile ön lisans ikinci sınıf öğrencileri), staj yeri bulmaları ve bütün yasal 

sorumluluğu kabul etmeleri şartıyla stajlarını mevcut mevzuat çerçevesinde 

yapmalarına; staj yeri bulamayan son sınıf öğrencilerinin ise, herhangi bir hak 

mahrumiyeti yaşamamaları için, stajlarını bölümün görüşü ve birim kurulu kararı ile 

dijital imkânlar kullanılarak uzaktan öğretim yöntemiyle veya ödev, proje, sunum, vaka 

analizi vb. yöntemlerle yapmalarına, 

- Ara sınıf öğrencilerinin (Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi hariç lisans birinci, ikinci ve 

üçüncü sınıf öğrencileri ile ön lisans birinci sınıf öğrencileri), staj yeri bulmaları ve 

bütün yasal sorumluğu kabul etmeleri şartıyla stajlarını mevcut mevzuat çerçevesinde 

yapmalarına; staj yeri bulamayan ara sınıf öğrencilerinin stajları ise, bölümün görüşü 

ve birim kurulu kararı ile 2020-2021 akademik yılına ertelenebileceği gibi dijital 

imkânlar kullanılarak uzaktan öğretim yöntemiyle veya ödev, proje, sunum, vaka 

analizi vb. yöntemlerle de yapılabilmesine, 

- 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 laboratuarların nasıl yapılacağı bilgisini Classroom’a 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 

karar verilmiştir.  

 

YAZ DÖNEMİNE ERTELENMİŞ DERS VE UYGULAMALARIN  

UZAKTAN ÖĞRETİM DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİM 

Koronavirüs nedeniyle derslere ara verilmesi : 16 Mart-15 Mayıs 2020 
Uzaktan öğretim yoluyla derslere başlanması : 01 Haziran 2020 
Derslerin Son Günü : 30 Temmuz 2020 
Ödev, sunum, rapor, araştırma, proje vb. tesliminin son günü : 30 Temmuz 2020 
ARA SINAVLAR (Eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan sınav) : 4-9 Ağustos 2020 
Ara Sınav Notlarının ÖBS’ye Girilmesi ve ilanı Son Günü : 10 Ağustos 2020 
MAZERET SINAVLARI : 12-15 Ağustos 2020 
YARIYIL SONU (FİNAL) SINAVLARI  : 17-22 Ağustos 2020 
Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının ÖBS’ye Gir. ve ilanı Son Günü : 24 Ağustos 2020 
BÜTÜNLEME SINAVLARI  : 26-29 Ağustos 2020 
Bütünleme Sınav Sonuçlarının ÖBS’ye Girilmesi ve ilanı Son Günü : 31 Ağustos 2020 
TEK DERS SINAVI : 02 Eylül 2020 
1.Ek Sınavlar  (MYO’larda Azami öğrenim süresini dolduran 
öğrenciler için) 

: 7-11 Eylül 2020 

2.Ek Sınavlar (MYO’larda Azami öğrenim süresini dolduran 
öğrenciler için) 

: 21-25 Eylül 2020 

 

RTEÜ BASIN 


