
T.C. 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

SENATO 

 

OTURUM SAYISI: 12                            TARİH: 29/05/2020 

 

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının, Tıp Fakültesi 

Eğitim Komisyonunun almış olduğu kararlara ilişkin, 28.05.2020 tarih ve E.2000131755 sayılı yazı ile 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yaz okulu uygulaması ile ilgili 

Üniversitemiz Senatosunun 13.05.2020 tarih ve 11 sayılı oturumunda alınan 69 sayılı kararın tekrir-i 
müzakere edilmesine yönelik Rektörlük Makamının teklifinin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar 80-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.05.2020 tarih 

ve E.31978 sayılı yazısında önerilen “Dijital Ortamda Gerçekleştirilebilecek Sınavların Temel İlkeleri” 

kapsamında olmak üzere Üniversitemizde yapılacak olan 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar 

Döneminde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların ekte yer alan ilkelere 

bağlı olarak yapılmasına ilişkin, 28.05.2020 tarih ve E.2000131088 sayılı yazısı okundu. Yapılan 

görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 81-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının, Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonunun almış olduğu 

kararlara ilişkin, 28.05.2020 tarih ve E.2000131755 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra;  
 

Eğitim komisyonunun 1 sayılı kararının geldiği şekliyle kabulüne, 2 sayılı kararının ise; 1 Haziran 2020 

tarihi itibari ile devam eden intörn öğrencilerin eğitimlerinin ise Yükseköğretim Kurulu tarafından 

belirlenecek başka değişiklik olmadığı takdirde, Yükseköğretim Kurulu’nun 11 Mayıs 2020 tarih ve 

E.30480 sayılı yazısı gereğince, Üniversitemizin 2020-2021 akademik takviminin başlangıcına kadar 

uzaktan eğitim yöntemleri ile yürütülmesi, şeklinde düzeltilmiş haliyle kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 82-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yaz okulu uygulaması ile 

ilgili Üniversitemiz Senatosunun 13.05.2020 tarih ve 11 sayılı oturumunda alınan 69 sayılı kararın tekrir-

i müzakere edilmesine yönelik Rektörlük Makamının teklifi görüşüldü. Yapılan görüşmelerden sonra; 
 

a) Üniversitemiz Senatosunun 08.08.2019 tarih ve 26/90 sayılı kararı ile kabul edilen 2019-2020 

Eğitim-Öğretim yılı akademik takviminde 29.06.2020-16.08.2020 tarihleri arasında yapılması 

öngörülen Yaz Okulu uygulamasının aynı tarihler arasında uzaktan eğitim yolu ile yapılmasına, 
 

b) Yaz okulu sürecinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pandemi dönemi 

uzaktan eğitim ve değerlendirme ilkeleri kapsamında yürütülmesine, 
 

c) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısının 20 (yirmi) olarak 

belirlenmesine, öğrenci sayısının 19 (ondokuz) veya altında olması halinde dersin açılıp, 

açılmayacağı konusunda ilgili dersin öğretim elemanının kararının dikkate alınmasına, 
 

ç) Yaz okulunda açılan derslerin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi teknik alt yapısı 

üzerinden, en az 30’ar dakikalık oturumlar halinde haftalık ders saati kadar senkron (canlı) olarak 

öğrencilerle etkileşimli olarak yapılmasına, 
 

d)  Üniversitemiz öğrencilerinin yaz okulunda Üniversitemiz ilgili birimlerinde açılan ders/derslerin 

başka bir yükseköğretim kurumundan alma taleplerine izin verilmemesine, açılamayan ders/leri 

başka bir yükseköğretim kurumundan alınması taleplerinin ise ilgili birim yönetim kurulları 

tarafından değerlendirilmesine, 
 

e) Konuyla ilgili sürecin takibi ve denetim iş ve işlemlerinin yaz okulunun açıldığı birimin bağlı 

olduğu Rektör Yardımcısı tarafından yapılmasına, 

 

oy birliği ile, 

 
karar verildi. 


