
UZAKTAN EĞİTİM-DUYURU 

COVID-19 salgını nedeniyle 23 Mart 2020 tarihi itibari ile Üniversitemizde senkron/asenkron 

yöntemlerle uzaktan eğitime başlanmıştır.  Bu kapsamda; 

• 2019-2020 Eğitim Öğretim bahar yarıyılında derse kayıt yaptırmış öğrenciler devam koşulunu 

sağlamış sayılacak ve bu derslerde devam koşulu aranmayacaktır. Bu kapsamda, bir derse 

kayıt yaptıran öğrenci herhangi bir devam koşulu aranmaksızın o derse ilişkin ara sınav, yarıyıl 

sonu ve bütünleme sınavları ile uygulamalı dersler için ayrıca planlanacak yoğunlaştırılmış yüz 

yüze derslere katılabilecektir. 

 

• Tamamen uzaktan öğretim yöntemi ile verilen, uygulaması bulunmayan veya uygulaması 

uzaktan öğretim yöntemi ile verilebilen derslerin yıl içi değerlendirme ölçütlerinin dönem 

sonu notuna etkisi %20 olarak alınacaktır. Dersin değerlendirme ölçütlerindeki bu değişiklik 

ÖBS tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecektir. 

 

• Teorik kısmı uzaktan öğretim yöntemiyle verilmekle birlikte, uygulaması olan dersler daha 

sonra ilan edilecek takvimle yoğunlaştırılmış şekilde yüz yüze yapılacaktır. 

 

• Kısmen ya da tamamen uzaktan öğretim yöntemiyle verilen derslerden (süren çalışmalar 

hariç) yıl içi değerlendirmesinde ara sınav yapılacak dersler için, sınavlar akademik takvime 

uygun olarak 20-30 Nisan 2020 tarihleri arasında UZEM edestek sistemi üzerinden elektronik 

olarak yapılacaktır. Sınavlar çoktan seçmeli, eşleştirme ve klasik formatta yapabilecektir. 

Şekil, matematiksel ifade v.b. gibi gidiş yolunun takip edilmesi gereken sınavlar için öğretim 

elemanı tarafından UZEM edestek sisteminde ödev tanımlaması yapılarak öğrencilere dosya 

yükleme imkanı sağlanıp ara sınav gerçekleştirilebilir. 

 

• Öğrenciler 20 Nisan 2020 saat 09.00 ile 30 Nisan 2020 saat 23.55 arasında istedikleri 

zamanda sınava giriş yapabilir. Her sınav için başlangıç ve bitiş zamanı yukarıda belirtilen 

şekilde, sınavın süresi ise ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenerek, dersi veren öğretim 

elemanı tarafından edestek sistemine girilecektir. Öğrenci, "sınava başlat" butonunu tıkladığı 

anda, öğretim elemanı tarafından tanımlanan sınav süresi işlemeye başlayacaktır. Öğrenci 

sınav süresi bitmeden "Sınavı Tamamla ve Gönder" butonu tıklayarak sınavı sonlandırabilir. 

Öğrenci sınav süresi bitmeden önce "Sınavı Tamamla ve Gönder" butonuna basmak 

zorundadır. Aksi durumda öğrenci sınavdan "0" (sıfır) almış sayılır. 

 

• Öğretim elemanları müfredatı yetiştirmek amacıyla arasınav takvimi süresince (20-30 Nisan 

2020) ders programına uygun şekilde canlı derslere devam edebileceklerdir. 

 

• Ara sınavlara herhangi nedenle katılamayan veya sınav anında elektrik ve/veya İnternet 

kesintisi gibi teknik bir sorun yaşayarak sınavını tamamlayamayan öğrenciler mazeret 

sınavına girmek için akademik takvime uygun şekilde 15 Mayıs 2020 Cuma günü mesai 

bitimine kadar ÖBS üzerinden mazeret sınavına başvurabilecektir. Mazereti kabul edilen 

öğrencilerin mazeret sınavları 7-12 Haziran tarihleri arasında edestek sistemi üzerinden 

elektronik olarak yapılacaktır. 


