
 

Üniversitemiz 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarı Yılı Ders ve 

Sınav Faaliyetlerinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar hk. 

(Üniversitemiz Senatosunun 08/02/2022 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca;) 

 

1. Akademik birimlerin ilgili kurullarında alınacak kararlar çerçevesinde; 

derslerin yarıyıllara dengeli bir şekilde dağılacak biçimde, ders planındaki AKTS 

değeri ya da programda alınması gereken ders sayısı ya da her bir ders özelinde 

o dersin toplam ders saatinin/müfredatının %40’ını aşmamak üzere uzaktan 

öğretim yöntemi ile kalan kısmının ise yüz yüze yapılması,   

 

2. Yüz yüze yapılacak derslerde ve sınavlarda öğrenci ve öğretim elemanları için 

HES kodu sorgulaması yapılması, 

 

3. Uygulamalı derslerin (laboratuvar dersleri dâhil) dışında kalan yüz yüze yapılan 

derslerin, kayda alınmasının zorunlu olmaması, telif hakları bakımından sorun 

teşkil etmeyecek şekilde, ders materyallerinin sisteme yüklenmesi,  

 

4. Uygulamalı derslerin (laboratuvar dersleri dahil) sadece yüz yüze yapılması, 

ders materyallerinin sisteme yüklenme zorunluluğu bulunmaması ve bu 

derslerde %80 devam koşulunun aranması, online yapılan derslerde devam 

koşulunun (eş-zamanlı veya eş-zamansız durumlarına göre) ilgili birimlerin 

yönetim kurulu tarafından belirlenmesi, diğer yüz yüze yapılan derslerde ise en 

az   %70 devam koşulunun aranması, 

 

5. Uygulamalı (laboratuvar dersleri dahil) ve yüz yüze yapılan derslerin yıl içi 

ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin yüz yüze yapılması, online yapılan 

derslerin ise yıl içi ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin yüz yüze veya online 

(çevrim içi) veya karma (yüz yüze ve online) olarak yapılabilmesi; 

 

a) Yüz yüze yapılan derslerin bütün dönem içi ölçme faaliyetlerinin yüz yüze 

yapılması ve bunların dönem sonu notuna (DSN) katkısının %30-%70 

aralığında olacak şekilde sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenmesi, 

b) Online yapılan dersler için; sadece online yapılan dönem içi 

değerlendirmelerin (ara sınav, ödev, proje vb.)  dönem sonu notuna (DSN) 

katkısının %40’ı geçmeyecek şekilde sorumlu öğretim elemanı tarafından 

belirlenmesi, 

c) Online yapılan ders için; Karma yapılan (yüz yüze ve online) dönem içi 

değerlendirmelerin DSN’ye katkısı %30-%70 aralığında olup, bu tip 

değerlendirmelerde online olarak yapılan (ara sınav, ödev, proje vb.) 



 

faaliyetlerin dönem içi başarıya katkısının %40’ı geçmeyecek şekilde 

sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenmesi, 

  

6. Sadece online yapılan derslerin, dönem/yıl içi sınavlarının akademik takvime 

uygun şekilde hafta sonları da online olarak yapılabilmesi,  

 

7. Süren çalışmalarda (bitirme ödevi, proje vb.) dönem içi değerlendirmelerinin 

dönem sonu notuna katkı oranlarının sorumlu öğretim elemanı tarafından 

belirlenmesi, 

 

8. Online ve yüz yüze yapılan tüm derslerin, dönem sonu (final ve bütünleme), tek 

ders ve azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin ek sınavlarının yüz yüze 

yapılması,  

 

9. Yüz yüze yapılacak olan derslerin blok yapılmaması ve bir ders süresinin en az 

30dk, en fazla 40dk süre ile sınırlandırılarak ders aralarında en az 15dk ara 

verilmesi,  

 

10. Tüm derslerin UZEM platformunda tanımlanması,  

 

11. Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin taleplerini en geç 4 Mart 2022 tarihine 

kadar kayıtlı oldukları bölüm/program başkanlıklarına iletmeleri gerektiği,  

 

12. Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Konservatuvarın derslerinin planlaması ve 

yürütülmesi ile ilgili kararların bu akademik birimlerin ilgili kurullarınca 

belirlenmesine, 

 

13. Öğrencinin sadece COVID-19 testinin pozitif olması ve bu durumu 

belgelendirmesi koşuluyla, 2021-2022 Eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı sonu 

final ve bütünleme sınavlarından herhangi birine girememesi durumunda, bu 

öğrenciye ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile bütünleme sınavları sonrasında 

sadece bir mazeret sınav hakkının verilmesi ve bu sınavın yüz yüze yapılarak 

mutlak değerlendirilmesi, 

 

14.  Alınan kararların ilgili akademik birimler tarafından öğrencilere duyurulmasına, 

 

karar verilmiştir. 


