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Ülkemizin maruz kaldığı Koronavirüs (COVID -19) küresel salgını nedeniyle, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 

Başkanlığının yükseköğretim kurumlarında pandemi dönemindeki eğitim öğretim süreçleriyle ilgili kararlar doğrultusunda 

Ünivewrsitemiz Senatosunun 10 Nisan 2020 tarih ve 26 sayılı toplantısında “2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar 

Dönemi (COVID-19 küresel salgın dönemi) ile sınırlı kalmak kaydıyla” Üniversitemiz ön lisans, lisans ve lisansüstü 

programları eğitim öğretim süreçlerine ilişkin aldığı kararlar aşağıda sunulmuştur.   

 

1) Ülkemizde görülen Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını nedeniyle Üniversitemiz ön lisans ve 

lisans programlarında sınavlar ve ölçme değerlendirme uygulamalarında yapılan değiĢiklikler 

 

a) Pandemi Döneminde, “2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla” Trabzon 

Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler kayıt yaptırdıkları her bir ders için yarıyıl 

uygulamasında yarıyıl içinde, yıl uygulamasında ise yıl içinde en az bir yarıyıl içi çalışması ile bir yarıyılı sonu 

(final) sınavına tabii tutulurlar. Bu dönemde ara sınav yapılmaz. 

b) Uzaktan öğretim ile yürütülen derslerde öğrencilere yarıyıl içi çalıĢma notu öğrencilerin bizzat kendilerinin 

hazırladıkları ve uzaktan öğretim ortamında sundukları ödev (dersle ilgili okutulacak makale, kitap, vb. yazılı 

eserlerin özeti, eleştirisi veya değerlendirme raporu), proje çalışması, uygulama/ performans videosu, tasarım (sunu, 

görsel, yazılı, sesli, vb. dijital veya basılı ürün veya materyal tasarımı), örnek olay/vaka inceleme raporu, soru-

cevap gibi öğretim elemanları tarafından dersin özelliğine göre içeriği, ölçütleri ve takvimi önceden belirlenmiş ve 

öğrencilere duyurulmuş çalışmaların değerlendirilmesinden verilir.  

c) Uzaktan öğretim ile yapılan derslerde öğrencilerin tabii tutulacağı yarıyıl içi çalışmaların içeriği, ölçütleri ve takvimi 

öğretim elemanları tarafından belirlenerek, bölüm başkanlığınca ilgili kurullara sunulur ve öğrencilere duyurulur.  

ç)    Yarıyıl sonu (final) sınavlarının takvimi, Ülkemizde Koronavirüs (COVID-19) küresel salgının seyrine göre ilgili 

kurumların alacakları kararlara göre Üniversitemizin ilgili kurulları tarafından belirlenir.  

d) Proje, bitirme çalışması ve seminer dersleri ile okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri için ara sınav 

yapılmaz. Bu çalışmaların değerlendirilmesi ilgili birim kurulunun belirleyeceği esaslara göre yapılır. 

e) Yarıyıl içi çalışma notunun yılsonu başarı notuna katkısı %25; yarıyıl sonu (final) sınavının katkısı ise %75’tir. 

Derslerin başarı notu puanı 100 üzerinden hesaplanır. Başarı notunun 100 puan üzerinden karşılığı olan harf notları 

ve katsayıları Üniversitemizin mevcut yönetmeliğinde belirtildiği şekilde yapılır.  

f) Ön lisans ve lisans programlarında başarı notunun değerlendirilmesine dair Üniversitemiz Senatosu tarafından daha 

önceden belirlenen usul ve esasların uygulanmasına devam edilir.   

g) Üniversitemiz ön lisans ve lisans öğretim programlarında yer alan ve uzaktan öğretim ile yürütülen Atatürk İlkeleri 

ve İnkılâp Tarihi II ve Türk Dili II dersleri için bu dönemde ara sınav yapılmaz, sadece yarıyıl sonu (final) sınavı 

yapılır. Yarıyıl sonu sınavı notunun yılsonu başarı notuna katkısı %100’dür.  
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2) Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını nedeniyle Üniversitemiz önlisans, lisans ve lisansüstü 

öğretim programlarında yer alan uygulama derslerinin uzaktan öğretimle yapılması  

 

 9 Nisan 2020 tarih ve E.26035 sayılı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı yazısı gereği 2019-2020 

eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla Üniversitemiz ön lisans, lisans ve 

lisansüstü öğretim programlarında yer alan teorik derslerin uygulama kısımları, atölye, laboratuvar vb. 

uygulama derslerinin tamamının dijital imkânlarla uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmasına karar verilmiş 

olup, bunlarla ilgili hazırlık ve düzenlemeler Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama Araştırma 

Merkezi Müdürlüğünce yapılarak 13 Nisan 2020 tarihinden itibaren bu derslerin asenkron (eşzamansız) 

ve senkron (eşzamanlı)  ortamda yürütülmesine başlanacaktır.  

 Uygulama, atölye, laboratuvar gibi uygulama derslerinde öğretim elemanlarının her hafta için dersin 

içeriği ve kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış her türlü öğretim etkinliği ve materyallerinden (pdf 

formatında ders notları, ders sunumu, kaynaklar, etkinlik materyalleri, soru, problem, alıştırma, örnek 

olay/vaka, ödev, tasarım örneği, simülasyon, animasyon, resim, fotoğraf veya model, araştırma/proje 

raporu hazırlama, dosya hazırlama, sanal laboratuvar ve deneylerle ilgili internet bağlantı adresleri, 

youtube veya benzeri dijital ortamlara yüklenmiş derse özgü performans videoları, deney videoları ile 

öğretim elemanı tarafından çekilmiş uygulama videolarının bağlantı adresleri gibi uygulamaya yönelik 

her türlü etkinlik ve materyaller) en az ikisini sisteme yüklemeleri gerekir.  

 Uzaktan öğretim sistemine kayıt edilen uygulama derslerinin daha sonraki zamanlarda öğrenciler 

tarafından tekrar izlenebilmesi için öğretim elemanlarının uygulama, atölye veya laboratuvar derslerinde 

öğrencilere yaptırmak istedikleri etkinliği, çalışmayı, tasarımı, proje, performans veya deneyi 

açıklayabilmek veya problem, soru veya alıştırmaları çözmek için her hafta her bir ders saati için en az 25 

dakika senkron (eşzamanlı) ortamda ders yapmaları gerekir.  

 Dönem içerisinde Üniversitemiz dışındaki tüm kurumlarda yapılan ve uygulama, gözlem, araştırma ve 

inceleme gerektiren tüm uygulama, atölye, laboratuvar vb. dersler de uzaktan öğretim yöntemiyle dijital 

ortamda yukarıda tanımlandığı gibi yürütülecektir.  

 Zorunlu (20+20 veya 40 günlük) veya isteğe bağlı (30 günlük) yaz staj uygulamalarının yapılıp 

yapılamayacağı Koronavirüs (COVID-19) küresel salgının seyrine göre daha sonra belirlenecektir.  

 


