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KARAR NO: 2020/105 
 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 tarih ve E.22490 sayılı ve11.05.2020 tarih ve 
E. 30480 sayılı Covid-19 Tedbirleri konulu yazılarına ve Üniversitemiz Senatosunun 10.04.2020 
tarih ve 2020/88 sayılı kararına istinaden ön lisans /lisans /lisansüstü programlarda (Tıp Fakültesi, 
Yabancı Diller Yüksekokulu ve Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi hariç) teorik 
kısmı uzaktan eğitim ile yürütülen ancak uygulaması yapılamayan dersler ile tamamı 
yoğunlaştırılmış olarak sınıf ortamında yüz yüze yürütülmesi planlanan derslere ilişkin 
Yoğunlaştırılmış Akademik Takvim görüşüldü. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 tarih ve E.22490 sayılı ve11.05.2020 tarih ve 
E. 30480 sayılı yazıları gereğince 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Covid-19 
Salgını nedeniyle kısmen veya tamamen uzaktan eğitime dahil edilemeyen ve yoğunlaştırılmış 
olarak yapılacağı Yoğunlaştırılmış Akademik Takvim kapsamında; 

1. Yoğunlaştırılmış Akademik Takvim kapsamında derslerin 18 Mayıs 2020 – 12 Haziran 2020 
tarihleri arasında uzaktan eğitim ile yapılmasına, 

2. Kısmen (teorik kısmı) uzaktan eğitimle yapılan ve uygulama kısmı yoğunlaştırılmış olarak 
yüz yüze yapılması planlanan derslerin uygulama kısmının uzaktan eğitim yöntemiyle 
yapılmasına, 

3. Tamamı yoğunlaştırılmış olarak yüz yüze yapılması planlanan uygulama derslerinin uzaktan 
eğitim yöntemiyle yapılmasına, 

4. Kısmen veya tamamı yoğunlaştırılmış olarak uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak derslerin 
(ilk beş haftası örgün eğitimle yapılan) normal akademik takvimde öngörülen 14 haftayı 
tamamlayacak şekilde, yoğunlaştırılmış programda örgün eğitimde 2-3 haftalık olarak 
işlenen konuların bir haftada yapılabilmesine, bu konuda planlamanın öğretim elemanı 
tarafından yapılmasına ve Haftalık Ders İzlence ve Telif Hakkı Rıza Beyanı Formu 
üzerinden denetiminin bölüm başkanlıklarınca yapılmasına, 

5. Yoğunlaştırılmış olarak yapılacak derslerin MERGEN’e 6. haftadan başlayarak 
tanımlanmasına ve ders materyallerinin yüklenmesine, 

6. Yoğunlaştırılmış olarak yürütülecek dersler için kullanılacak ders materyallerinin 
27.03.2020 tarih ve 20220/80 ile 10.04.2020 tarih ve 2020/89 sayılı Üniversitemiz 
Senatosunun kararlarında belirlenen asgari ölçütleri karşılamasına,  

7. Kısmen uzaktan eğitimle yapılan ve uygulama kısmı yoğunlaştırılmış olarak yapılması 
planlanan derslerden ara sınavı 11-19 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılmış olanlara ilişkin 
tekrar ara sınav yapılmamasına, 

8. Kısmen uzaktan eğitimle yapılan ve uygulama kısmı yoğunlaştırılmış olarak yapılması 
planlanan ve ara sınavları 11-19 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılmamış olan dersler ile 
tamamı yoğunlaştırılmış olarak yapılan derslerin ara sınavlarının öğretim elemanlarının da 
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görüşü alınarak Online Sınav veya Uygulama Ödevi şeklinde yapılmasına, ara sınav 
şekillerinin ilgili akademik birim kurullarında karara bağlanmasına ve birim internet 
sayfasından ilan edilmesine, 

9. Yoğunlaştırılmış Akademik Takvim kapsamında Online Sınav şeklinde yapılacak ara 
sınavların 1-7 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılmasına, Uygulama Ödevi şeklinde 
yapılacak ara sınavların ödevlerinin en geç 8 Haziran 2020 tarihine kadar öğretim 
elemanının önerdiği dijital platformlar, e-posta veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla 
göndermesine,  

10. Yoğunlaştırılmış Akademik Takvim kapsamında yapılacak ara sınavların örgün eğitim ile 
yapılan ilk beş hafta ile uzaktan eğitimle yürütülen ilk iki haftayı kapsayacak şekilde toplam 
7 haftalık ders içeriğine göre hazırlanmasına, 

11. Ara sınavların Online Sınav şeklinde yapılması durumunda belirlenen sınav tarih ve 
saatlerinin öğretim elemanı tarafından öğrencilere MERGEN ve OGRİS üzerinden de 
duyurulmasına, sınav güvenliği için yeterli miktarda soru hazırlanmasına ve yığılmayı 
önlemek için bölüm başkanlıklarının sınav dağılımını koordine etmesine, 

12. Yoğunlaştırılmış Akademik Takvim kapsamında yürütülen derslerin ara sınavlarının Online 
Sınav şeklinde yapılması durumunda, Öğrencilerin ilk beş hafta yapılan derslerin 
materyallerine fiziken erişim sorunları ile karşılaşabilecekleri göz önüne alınarak örgün 
eğitim yöntemiyle yapılan ilk 5 haftaya ilişkin ders materyallerinin MERGEN’e ivedilikle 
yüklenmesine,  

13. Yoğunlaştırılmış Akademik Takvim kapsamında yürütülen derslerin ara sınav puanın yarıyıl 
içi başarı notuna etkisinin (ağırlığının) dönem başında belirlendiği şekliyle uygulanmasına, 
ancak öğretim elemanları tarafından ara sınav ve genel sınavın başarı notuna etkisini (genel 
sınavın ders başarı notuna etkisi en çok % 80 olacak şekilde) değiştirilebilmesine ve bu 
konudaki tercihinin OGRİS’e en geç 27 Mayıs 2020 tarihine kadar girilmesine, 

14. Yoğunlaştırılmış Akademik Takvim kapsamında derslerin senkron (eş zamanlı /canlı olarak) 
yürütülmesi sürecinde OGRİS’le entegrasyonu sağlanmış olan Microsoft Teams’in de 
kullanılabilmesine, ders kayıtlarının denetim için öğretim elemanı tarafından saklanmasına, 
Haftalık Ders İzlence ve Telif Hakkı Rıza Beyanı Formu’nda dersin Teams ile canlı 
yapıldığının bölüm başkanlığına beyan edilmesine 

Oy birliğiyle karar verildi. 

 

 

 

 


