
 

 

Üniversitemiz 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı, Güz Yarı Yılı Ders ve Sınav 

Faaliyetlerinin Uygulanmasına İlişkin Senato Kararı hk. 

(Üniversitemiz Senatosu’ un 01/09/2021 tarihli ve 2021/9 nolu toplantısında alınan 1 sıra sayılı kararı;) 

 

1. Akademik birimlerin ilgili kurullarında alınacak kararlar çerçevesinde; 

derslerin yarıyıllara dengeli bir şekilde dağılacak biçimde, ders planındaki 

AKTS değeri üzerinden en fazla %40’ ının uzaktan öğretim yöntemi ile kalan 

kısmının ise imkânlar çerçevesinde seyreltilmiş olarak yüz yüze yapılmasına,  

 

2. Yüz yüze yapılacak derslerde öğrenci ve öğretim elemanları için HES kodu 

üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (COVID-19 hastalığı sonrası bilimsel 

olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış 

negatif PCR testi sorgulaması yapılmasına, 

 

3. Madde 2’ de açıklanan şartları sağlamayan öğrencilerin uygulamalı derslerin 

(laboratuvar dersleri dahil) dışında kalan dersleri, aşağıdaki yöntemlerden 

birisi ile takip etmesinin sağlanmasına, 

 

a. Yüz yüze yapılan ders sırasında dersin canlı olarak UZEM platformundan 

yayınlanması 

b. Yüz yüze yapılan derste alınacak kaydın aynı hafta içerisinde UZEM 

platformuna yüklenmesi 

c. Madde 3’ ün a. ve b. durumlarının mümkün olamaması halinde, sorumlu 

öğretim elamanı tarafından ilgili hafta içerisinde dersin kaydedilerek 

UZEM platformu üzerinden öğrencilere sunulması 

 

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

ve bu derslerde %80 devam koşulu aranmasına,  

 

5. Teorik derslerde ise devam koşulunun, dönem içinde yapılacak olan birden 

fazla ders etkinliği (kısa sınav, ödev, proje v.b) üzerinden %50 olarak 

aranmasına, derste etkinlik yapılmaması durumunda devam koşulunun 

aranmamasına, 

 

6. Süren çalışma ve uygulamalı dersler (laboratuvar dahil) için yıl içi etkinlikleri 

ve yıl sonu sınavının dönem sonu notuna katkısının sorumlu öğretim 

elemanlarınca belirlenmesine, 

 

7. Uygulamalı dersler (laboratuvar dersleri dahil) hariç, yıl içi ölçme ve 

değerlendirme faaliyetlerinin çevrimiçi olarak yapılmasına ve bu faaliyetlerin 



 

 

dönem sonu notuna (DSN) katkısının %20 olmasına, bu derslerin yıl sonu ve 

bütünleme sınavlarının Madde 2’ de belirtilen koşullar sağlanmak suretiyle yüz 

yüze yapılmasına ve bu sınavların dönem sonu notuna etkisinin %80 olmasına,  

 

8. Sınavların akademik takvime uygun şekilde hafta sonları da yapılabilmesine, 

 

9. Tek ders ve azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin ek sınavlarının 

Madde 2’ de belirtilen koşullar sağlanmak suretiyle yüz yüze yapılmasına,  

 

10. 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 

verilmesine,  

 

11. Bütün derslerin UZEM platformunda tanımlanmasına, 

 

12. Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Konservatuvar’ ın derslerinin planlaması ve 

yürütülmesi ile ilgili kararların bu akademik birimlerin ilgili kurullarınca 

belirlenmesine, 

 

13. Alınan kararların ilgili akademik birimler tarafından öğrencilere 

duyurulmasına, 

karar verilmiştir.  

Üniversitemizin bütün Yerleşkelerine HES kodu ile giriş yapılacaktır.  

Tüm öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanlarımızın başta kendi sağlıkları olmak üzere 

toplum sağlığı/güvenliği için eğitim öğretim dönemi başlamadan önce aşı süreçlerini 

tamamlamaları, maske-mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat göstermeleri 

büyük önem arz etmektedir. 

 

 

 

 


