
Değerli Öğrencilerimiz, 

Aşağıda Üniversitemiz Senatosunun 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında eğitim öğretime dair 

almış olduğu kararları bilgilerinize sunarız.  

 

1. 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı derslerinin akademik takvimde belirlendiği gibi 6 Mart 2023 

tarihinde başlamasına 

2. Tıp Fakültesinin 4, 5 ve 6. sınıf, Diş Hekimliği Fakültesi 4. ve 5. sınıf ile lisansüstü programlarda klinik 

ve hastane uygulaması olan bölümlerde eğitim gören öğrencilerin öğrenimlerine yüz yüze devam 

etmelerine 

3.  

a) İkinci maddede belirtilen programlar dışındaki ön lisans, lisans ve lisansüstü programlardaki 

öğrencilerin öğrenimlerinin uzaktan öğretim (online) yöntemi ve asenkron olarak yürütülmesine 

b) Uzaktan öğretim yöntemi ile gerçekleştirilen derslere ait uygulama kısımlarının Nisan ayından 

sonraya bırakılmasına 

c) Tümüyle uzaktan öğretim ile yürütülen derslerde Nisan ayından önce hiçbir ölçme ve 

değerlendirme faaliyeti yapılmamasına  

d) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin öğrenime uzaktan öğretim yöntemi ve senkron olarak devam 

etmelerine 

4. “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak yürütülen 

işletmede mesleki eğitim ve staj faaliyetlerinin yüz yüze olarak devam etmesine  

5. Lisansüstü programlarda tez savunması, yeterlilik sınavı gibi uygulamaların ilke olarak yüz yüze 

yapılasına, özel durumlar için enstitü yönetim kuruluna ilgili uygulamaların çevrimiçi gerçekleştirilmesi 

kararı alabilme yetkisi verilmesine  

6. Depreme bağlı mazereti olan ve bunu belgelendiren öğrencilerin 2022-2023 Akademik Yılı Bahar 

Yarıyılı kayıtlarının talep etmeleri halinde ücretsiz olarak dondurulmasına 

7. Asenkron yürütülen derslerde öğretim elemanlarının UZEM sistemi üzerinde kayıtlı eski videolarını 

kullanabilmelerine 

8. Asenkron yürütülen dersler için yeni video kaydı oluşturacak öğretim elemanlarının bu kayıtları 

istedikleri yerde alabilmelerine ve ders kayıtlarını MOODLE sistemine her hafta ve düzenli olarak 

yüklemelerine  

9. Her ders için ilgili öğretim elemanının her iki haftada bir olmak üzere ve kendilerine ayrılan zaman 

diliminde, TEAMS programı üzerinden derse katılan öğrenciler ile soru-cevap ve geri bildirim görüşmesi 

gerçekleştirmesine  

10. Ders veren öğretim elemanlarının belirlenmiş öğrenci görüşme saatlerinde (ofis saati) yerleşkelerde 

bulunmalarına 

11. 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında, yüz yüze eğitim verilen sınıfların haricinde ara sınav 

uygulaması yapılmamasına  

12. Uzaktan eğitim yolu ile ve asenkron yürütülen derslerde derse devam zorunluluğu aranmamasına 

13. Fakülte/Enstitü/Yüksekokullar tarafından uzaktan eğitim yoluyla yürütülecek ders sürelerinin, AKTS 

ve akreditasyon nitelikleri dikkate alınarak, ilgili akademik birimler tarafından minimum 60 dakika 

olarak belirlenmesine ve öğrencilere duyurulmasına 



14. MOODLE sistemi üzerine yüklenen derslerin aşağıda belirtilen asgari bileşenleri kapsamasına 

a) Ders İzlencesi 

b) Ders Takvimi 

c) Kaynaklar 

d) Hafta/Konu içerikleri 

• Ders notları (Zorunlu)* 

• Ders sunumu (Zorunlu) 

• Ders videosu (zorunlu)** 

• Ek kaynaklar (Zorunlu) 

• Çalışma soruları ve çözümleri (Zorunlu) 

• İnternet ortamında paylaşılan diğer Üniversitelerin açık ders malzemeleri** 

(*) Kaynak kitap kullanılan derslerde ders notu zorunlu değildir 

(**) Diğer üniversitelerde ilgili dersin açık ders malzemesi varsa öğretim elemanları buna 

ilişkin linki belirleyerek öğrenciyle paylaşmalıdır. 

toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.  

 

 


