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Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce Açıköğretim Fakültesi Dekanlığının, kapali ceza 

infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlü olarak bulunan Fakülte öğrencilerinin; Kovid-19 salgını 

(Pandemi) nedeni ile ertelenen 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı ara (vize) ve yılsonu (final) 

sınavlarının, 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde bulundukları kurumlarda yüz yüze yapılması, ara (vize) 

sınavının başarı notuna etkisinin %30, yarıyıl sonu (final) sınavının etkisinin ise %70 olması ve bu 

sınavlara giren öğrencilerin başarı notlarının hesaplanmasının/harf notlarının belirlenmesinin kendi 

içinde ayrıca yapılmasının uygun olacağına ilişkin, 05.06.2020 tarih ve E.2000138943 sayılı yazısının 

gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar 83-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının, Yükseköğretim kurulu Başkanlığının 22.05.2020 tarih 

ve E.31978 sayılı yazısında yer alan "Mezuniyet durumunda olan öğrencilerin staj uygulamalarının 

değerlendirilmesinde küresel salgın dönemi şartları göz önünde bulundurularak ilgili yükseköğretim 

kurumları tarafından gerekli düzenlemelerin yapılması." ilkesine istinaden, üniversitemizin zorunlu staja 

tabi öğrencisi olan birimlerinin konu ile ilgili almış oldukları yönetim kurulu kararlarını içeren form'a 

ilişkin, 04.06.2020 tarih ve E.2000137827 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin 

kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 84-) Rektörlük Makamının, Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş 

Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar'a istinaden 

komisyonumuzca hazırlanan yeni kriterler taslağına ilişkin, E.2000138704 sayılı yazısı okundu. Yapılan 

görüşmelerden sonra teklifin; Hukuk Müşavirliği’ninde uygun görüşü alınarak düzeltilmiş haliyle 

kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 85-) Açıköğretim Fakültesi Dekanlığının, kapalı ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlü 

olarak bulunan Fakülte öğrencilerinin; Kovid-19 salgını (Pandemi) nedeni ile ertelenen 2019-2020 

eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı ara (vize) ve yılsonu (final) sınavlarının, 11-12 Temmuz 2020 

tarihlerinde bulundukları kurumlarda yüz yüze yapılması, ara (vize) sınavının başarı notuna etkisinin 

%30, yarıyıl sonu (final) sınavının etkisinin ise %70 olması ve bu sınavlara giren öğrencilerin başarı 

notlarının hesaplanmasının/harf notlarının belirlenmesinin kendi içinde ayrıca yapılmasının uygun 

olacağına ilişkin, 05.06.2020 tarih ve E.2000138943 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra 

teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

 

karar verildi. 


