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T.C. 
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 
SENATO KARARLARI 
 

Toplantı Tarihi      : 07/02/2022  

Toplantı Sayısı       : 90 

  

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 07.02.2022 tarih, E-75850160-106.02-8651 sayılı yazısı 

ile Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 07/02/2022 tarih, 6380 sayılı yazısı görüşülerek, 

Üniversite Senatomuz tarafından 03/02/2022 tarih 89/01 sayılı toplantıda 2021-2022 eğitim-öğretim 

güz yarıyılı bütünleme sınavlarının ilimizde yaşanan hava muhalefeti nedeniyle, 08-13 Şubat 2022 

tarihlerinde çevrim içi (online) olarak yapılacağı kararı alınmıştı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 

07/02/2022 tarih, 8651 sayılı “2021-2022 Eğitim ve Öğrenim Yılı Sınavlarının Yüz Yüze Olması” kararı 

uyarınca;  

• 2021-2022 eğitim-öğretim güz yarıyılı bütünleme sınavlarının 15-20 Şubat 2022 tarihleri 

arasında yapılmasına,  

• Bütünleme sınavlarına girmeyen öğrenciler için sınavların daha önce ilan edilen gün ve 

saatlerde sınav takvimine uygun olarak tekrar yapılmasına,  

• 15-20 Şubat 2022 tarihleri arasında Covid-19 sebebi ile karantinada olan öğrencilerin, yüz yüze 

yapılan sınavın gün ve saatinde anlık olarak çevrimiçi sınava girmelerine (Covid-19 sebebiyle riskli 

olan öğrenciler sistem tarafından otomatik belirlenecektir),  

• 01-06 Şubat 2022 tarihleri arasında yüz yüze ve çevrimiçi yapılan bütünleme 

sınavlarının/notlarının geçerliliğine ve bu sınavlara giren öğrencilerin 15-20 Şubat 2022 tarihleri 

arasında yapılacak bütünleme sınavlarına tekrar giremeyeceklerine,  

• Daha önce çevrimiçi sınav şeklinde ilan edilen derslerin sınavlarının yine çevrimiçi 

yapılmasına,  

• Uzaktan Eğitim MYO sınavlarını tamamladığı için bu sürece dahil edilmemesine  

karar verildi.  

  

2- Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 07/02/2022 tarih, 6375 sayılı yazısı ve ekleri 

görüşülerek, ilimizde yaşanan hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan 2021-2022 Eğitim-Öğretim güz 

yarıyılı bütünleme sınavlarında yapılan tarih değişikliği sonucunda, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 

Yüz Yüze Öğretim Akademik Takvimi ve İş Planının ekteki şekilde yeniden güncellenmesine karar 

verildi.  

  

3- Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 07/02/2022 tarih, 6378 sayılı yazısı ve ekleri 

görüşülerek, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi (c) bendi uyarınca azami süresini 

dolduranlardan, başvurmaları halinde 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler 

dahil, ilişiği kesilecek ön lisans ve lisans öğrencilerinin, uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek, ek 

sınav hakları tanınmıştı. Bu nedenle;  

• 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı sonunda azami süresini dolduracak öğrencilerin de 

ek sınav haklarından yararlanabilmelerine,   

• Öğrencinin hiç almadığı, devamsızlıktan kaldığı veya başarısızlık nedeniyle kaldığı derslerden 

ek sınava girebilmesine,   

• Başvuru, değerlendirme ve sınav takviminin ekte belirtildiği şekilde düzenlenmesine,  

• Başvuru koşulları ve uygulama esaslarının ekte belirtildiği şekilde kabulüne   

karar verildi.   

  

4- Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 07/02/2022 tarih, 6375 sayılı yazısı ve ekleri 

görüşülerek, İlimizde yaşanan hava muhalefeti nedeniyle, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2021-2022 

Eğitim-Öğretim Yılı Yüz Yüze Öğretim Akademik Takvimi ve İş Planının ekteki şekilde yeniden 

güncellenmesine karar verildi.   
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