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GÜNDEM:
1-

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 öğretim yılı için yurtdışı
bölümlerine/programlarına kontenjansız öğrenci alımının kabul edilmesinin
görüşülmesi;

2-

Üniversitemiz Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 öğretim yılı
Yaz Okulu sınavlarının İnternet ortamında (online) yapılmasının görüşülmesi;

3-

Üniversitemiz Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Yurtdışı Programları
(Batı Avrupa Programı, Balkanlar Programı, Azerbaycan Programı, Ortadoğu
Programı, Kuzey Amerika Programı) 2019-2020 öğretim yılı Yaz Okulu
sınavlarının İnternet ortamında (online) yapılmasının görüşülmesi;

4-

Dünyada yaşanan Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Yükseköğretim
Kurulu kararı gereğince Üniversitemizde süreçlerin etkin ve dinamik olarak
yürütülebilmesi için konuya ilişkin komisyon oluşturulmasının görüşülmesi;

5-

Üniversitelerarası Kurula üye seçilmesinin görüşülmesi;

KARARLAR:
1-

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 öğretim yılı için yurtdışı
bölümlerine/programlarına ekte (EK-I) belirtildiği şekilde kontenjansız öğrenci
alımının kabul edilmesine,

2-

Yükseköğretim Kurulunun 13.08.2020 tarihli yazısı ile üniversitelerin eğitim
öğretim takvimlerini 01 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde
planlamaları isteğini, birçok ülkede yurtdışı açıköğretim sınavlarının yüz yüze
yapılmasının mümkün olmadığını, örgün öğretimde de yaz okulu sınavlarının
çevrimiçi yapılıyor olmasını, Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamalarını ve Sağlık
Bakanlığı’nın salgının devam etmekte olduğuna dair bilgilendirmeleri ve genel
tavsiyelerini de göz önünde bulundurarak, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı
Açıköğretim Sistemi yaz okulu sınavlarının,

ölçme ve değerlendirmenin daha

sağlıklı yapılmasına ilişkin önlemlerin de alınması suretiyle, çevrimiçi (online)
olarak 05-09 Eylül 2020 (5 gün) tarihleri arasında yapılmasına,
3-

Yükseköğretim Kurulunun 13.08.2020 tarihli yazısı ile üniversitelerin eğitim
öğretim takvimlerini 01 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde
planlamaları isteğini, birçok ülkede yurtdışı açıköğretim sınavlarının yüz yüze
yapılmasının mümkün olmadığını, örgün öğretimde de yaz okulu sınavlarının
çevrimiçi yapılıyor olmasını, Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamalarını ve Sağlık
Bakanlığı’nın salgının devam etmekte olduğuna dair bilgilendirmeleri ve genel
tavsiyelerini de göz önünde bulundurarak, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı
Açıköğretim Sistemi yaz okulu sınavlarının, ölçme ve değerlendirmenin daha
sağlıklı yapılmasına ilişkin önlemlerin de alınması suretiyle, çevrimiçi (online)
olarak 05-09 Eylül 2020 (5 gün) tarihleri arasında yapılmasına,

4-

Dünyada yaşanan Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Yükseköğretim
Kurulu kararı gereğince Üniversitemizde süreçlerin etkin ve dinamik olarak
yürütülebilmesi için konuya ilişkin komisyon oluşturulmasına, öğrenci iletişim ve
takip sistemi gözden geçirilerek güncellenmesine, akademik ve idari personel ile
öğrencilerin düzenli ve periyodik olarak bilgilendirilmesine,
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Süleyman SÖZEN
Prof. Dr. Betül DEMİRCİ
Prof. Dr. İbrahim KAYA
Prof. Dr. Ali Savaş KOPARAL
Ersin EROĞLU
Tahsin KILIÇ
Celal Avni ÖZTÜRK
Dr. Özgür YILMAZ

5-

Rektör Yardımcısı
Rektör Yardımcısı
Rektör Yardımcısı
Bil.Araş.Uyg.Merk.Müd.V.
Genel Sekreter
Personel Daire Başkanı
Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Mediko Sosyal Merkezi Müd.

Üniversitelerarası Kurula Prof. Dr. Betül DEMİRCİ’nin üye olarak seçilmesinin
kabulüne,

Karar verildi.

