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GÜNDEM: 

 

1- Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını dolayısıyla Yükseköğretim 

kurumlarının eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye 

uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için 18/03/2020 tarihli 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar gereğince, 

Üniversitemizde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak 

üzere örgün eğitimin uzaktan öğretim yoluyla sürdürülmesinin görüşülmesi; 

 

2- Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını dolayısıyla Yükseköğretim 

kurumlarının eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye 

uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için 18/03/2020 tarihli 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar gereğince; 

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi ara sınavının 

internet ortamında yapılmasının görüşülmesi; 

 

3- Dünya çapında meydana gelen Kovid-19 salgını nedeni ile alınan tedbirler 

kapsamında; Ceza ve İnfaz Kurumlarında gerçekleştirilecek olan Açıköğretim, 

İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara 

Sınavlarının ertelenmesinin görüşülmesi;  

 



 
 
 

4- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin 2019-2020 öğretim yılı 

Bahar Dönemi Ara Sınavı başarı notunun değerlendirilmesinin görüşülmesi; 

 

 

 

5- 2020-2021 öğretim yılı Güz ve Bahar yarıyıllarında Üniversitemiz birimlerinde 

açılacak ders programları ile ders intibaklarının görüşülmesi; 

 
 
 

6- Üniversitemiz bünyesinde bulunan Enstitülerin “Uzaktan Öğretim Programları”na                  

2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanlarının 

görüşülmesi; 

 
 
 

7- 11 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan Açıköğretim Fakültesi İngilizce 

Öğretmenliği Lisans Programı (İÖLP) “İNÖ106U Okuma ve Yazma Becerileri II”, 

“İNÖ202 İleri Okuma ve Yazma Becerileri II” ve “İNÖ110U Dinleme ve Sesletim 

II” Bahar Dönemi (Klasik) Ara Sınavının Coronavirüs hastalığı (COVID-19) 

kapsamında alınan tedbirler nedeniyle iptal edilerek, ileri bir tarihe ertelenmesinin 

görüşülmesi; 

 
 
 

8- 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan Kuzey Amerika Programı 2019-2020 

Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavının Coronavirüs (COVID-19) salgını 

nedeniyle tarih değişikliğinin görüşülmesi;  

 

 



 

9- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmeliğin görüşülmesi; 

 

 

KARARLAR: 

 

 

1- Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını dolayısıyla Yükseköğretim 

kurumlarının eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye 

uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için 18/03/2020 tarihli 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar gereğince, 

Üniversitemizde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak 

üzere;  

a)  Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü düzeylerde yürütülen eğitim ve öğretim 

faaliyetlerinin niteliği göz önünde tutularak alınacak tedbir ve 

düzenlemelerle  örgün eğitimin 23 Mart 2020 tarihi itibariyle Uzaktan 

Öğretim yoluyla sürdürülmesine, sınavların ise Birim Kurul Kararı 

doğrultusunda uzaktan öğretim sistemiyle yapılmasının kabulüne, 

b) Örgün eğitim programlarındaki bütün derslerde senkron (eş zamanlı) yada 

asenkron (eş zamanlı olmayan) şekilde uzaktan öğretim yöntemleri 

kullanılmasına, 

c) Öğrenci başarısının değerlendirilmesi için yapılan sınavlarda ara sınavların 

%40’ı, dönem sonu sınavların %60’ı olarak değerlendirilmesine, 

ç) Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususlar,  ilgili 

programın öğrenme kazanımlarında ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek 

ihtilaflar ve denetlemelerde göz önünde bulundurularak hukuki açıdan 

şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler doğrultusunda yürütülmesine 

ve sınav evraklarının resmi evrak olarak kabul edilmesine, 

 



 

d) “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar” 

kapsamında Yükseköğretim Kurulundan gerekli izin alınarak açılmış ve 

yürütülmekte olan “Uzaktan Eğitim Programlarının Yüz Yüze Eğitim 

Kısımları” için de geçerli olduğundan söz konusu usul ve esasların bu 

kararlara aykırı hükümleri, (COVID-19) salgını süresince 

uygulanmamasına, 

e) Uzaktan öğretim yöntemiyle verilemeyen 2019-2020 eğitim öğretim yılı 

bahar dönemine ait derslerin telafisi için, her bir programa göre 

yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak (COVID-19) salgını sonrasında 

yaz öğretimi uygulanmasına, 

f) Uzaktan öğretimle ilgili olarak alınan her türlü tedbir ve uygulamada engelli 

öğrencilerin engel durumunun dikkate alınmasına, 

g) Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle Yükseköğretim Kurumlarında 

Alınacak Tedbirler doğrultusunda, Üniversitemizde 2019-2020 öğretim yılı 

Bahar dönemi ara sınav tarihlerinin “06-17 Nisan 2020” olarak 

belirlenmesinin kabulüne, 

ğ) Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle Üniversitemizde 2019-2020 öğretim 

yılı Bahar döneminde açılan ve ara sınav tarihleri ilan edilen ortak kodlu 

derslerin (EK-I) sınav takviminin değiştirilerek, 06-17 Nisan 2020 tarihleri 

arasında “ödev” olarak yapılmasının kabulüne, 

h) Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle “Kültürel Etkinlikler” ve “Topluma 

Hizmet Uygulamaları” derslerinin 2019-2020 öğretim yılı Bahar dönemi 

sınavları uygulama şeklinin ekte (EK-II) belirtilen açıklamalar 

doğrultusunda yapılmasının kabulüne, 

ı) Uzaktan öğretim sistemiyle yapılan sınavlarda internet bağlantısı olmayan, 

sınav süresince internet, elektrik kesintisi vb. sebeplerle sınava giremeyen 

veya sınavını tamamlayamayan öğrencilere koşulsuz mazeret sınavı 

tarihlerinde mazeret sınavına girme hakkı verilmesinin kabulüne, 

 

 



2- Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını dolayısıyla Yükseköğretim 

kurumlarının eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye 

uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için 18/03/2020 tarihli 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar gereğince;  

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi ara sınavının 

internet ortamında yapılmasının kabulüne, 

 

 

3- Dünya çapında meydana gelen Kovid-19 salgını nedeni ile alınan tedbirler 

kapsamında; Ceza ve İnfaz Kurumlarında gerçekleştirilecek olan Açıköğretim, 

İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara 

Sınavlarının ertelenmesinin kabulüne, 

 

 

4- Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 18.03.2020 tarihli yürütme kurulu toplantısında 

alınan, yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını dolayısıyla yükseköğretim 

kurumlarının eğitim ve öğretim süreçlerini mümkün olduğunca kesintiye uğramadan 

sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi kararı gereği, virüsün ülkemizdeki yayılımını 

azaltmak ve ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçları önlemek amacıyla, Anadolu 

Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2019-2020 öğretim yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı, 

internet ortamında yapılacağından; ara sınav notunun %25’i, dönem sonu sınav 

notunun %75’i alınarak başarı notunun hesaplanmasına,  

 
 

5- 2020-2021 öğretim yılı Güz ve Bahar yarıyıllarında Üniversitemiz birimlerinde 

açılacak ders programları ile ders intibaklarının ekte (EK-III) belirtildiği şekilde 

kabulüne, 

 
 

6- Üniversitemiz bünyesinde bulunan Enstitülerin “Uzaktan Öğretim Programları” na              

2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılında ekte (EK-IV) belirtilen sayıda öğrenci 

alınmasının kabulüne, 



 
7- 11 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan Açıköğretim Fakültesi İngilizce 

Öğretmenliği Lisans Programı (İÖLP) “İNÖ106U Okuma ve Yazma Becerileri II”, 

“İNÖ202 İleri Okuma ve Yazma Becerileri II” ve “İNÖ110U Dinleme ve Sesletim 

II” Bahar Dönemi (Klasik) Ara Sınavının Coronavirüs hastalığı (COVID-19) 

kapsamında alınan tedbirler nedeniyle iptal edilerek, ileri bir tarihe ertelenmesinin 

kabulüne, 

 
8- Coronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması 

planlanan Kuzey Amerika Programı 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara 

Sınavının, 09-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılmasının kabulüne,  

 

9- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmeliğin ekte (EK-V) belirtildiği şekilde kabulüne, 

 

Karar verildi. 

 

 


