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Üniversitemiz 2020-2021 yılı bahar dönemi eğitim-öğretim süreçlerinin belirlenmesi hususu 
görüşüldü.  
 
Koronavirüs (COVID-19) küresel salgınının ülkemizdeki ve bölgemizdeki yaygınlığının ve 
şiddetinin yoğun bir şekilde devam etmesi ve buna ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu ve Sağlık 
Bakanlığının da görüşleri doğrultusunda, genelde halkımızın, özelde öğrencilerimizin, akademik ve 
idari personelimizin sağlığı ve can güvenliğinin taşıdığı önem ve öncelik gibi hususların çok yönlü 
olarak değerlendirilmesi sonucunda, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar döneminde Üniversitemiz 
hazırlık sınıfları da dâhil olmak üzere ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki tüm eğitim 
öğretim faaliyetlerinin dijital ortamda uzaktan eğitim yoluyla aşağıda tanımlandığı gibi yapılmasına, 

 
1. Üniversitemiz hazırlık sınıfları dahil olmak üzere ön lisans, lisans ve lisansüstü 

programlarındaki derslerin dijital ortamda uzaktan eğitim yoluyla çevrimiçi eşzamanlı (senkron) 
olarak gerçekleştirilmesine, 

1.1)  Dijital ortamda uzaktan eğitimle verilecek her “bir saatlik teorik veya uygulama dersi için 
en az 30 dakika” süreyle ders yapılmasına,  

1.2) Öğretim elemanlarının uzaktan eğitim ile verdiği derslerin kayıt altına alınması ve 
öğrencilerin bu dersleri asenkron olarak daha sonra da tekrar izleyebilmelerinin sağlanmasına,    

1.3) Üniversitemiz tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki 5000 ve 6000 kodlu 
derslerin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, “tez, seminer ve uzmanlık alan dersi” gibi derslerin 
öğretim elemanlarının tercihine göre pandemi kapsamında gerekli tedbirlere uyulması koşuluyla yüz 
yüze veya uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılabilmesine ve bununla ilgili planlama ve düzenlemenin 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünce yerine getirilmesine,   

1.4) Lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komite toplantıları, seminer 
sunumları ve tez savunma sınavlarının dijital ortamda video konferans yöntemi ile yapılmasına,  

1.5) Öğretmenlik programlarında veya pedagojik formasyon eğitimi sertifika programında yer 
alan Öğretmenlik Uygulaması dersinin teorik kısmının dijital ortamda uzaktan eğitim yoluyla senkron 
(eşzamanlı); uygulama kısmının ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında aynı şekilde 
dijital ortamda uzaktan eğitim yoluyla senkron (eşzamanlı) olarak yürütülmesinin esas olmasıyla 
birlikte pandemi koşullarına bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim öğretim 
faaliyetlerinin uygulanma şekline göre dersin uygulama kısmının nasıl yürütüleceğine ilişkin nihai 
kararın ilgili birimlerle birlikte alınmasına,  

1.6) Akademik birimler programlarında bulunan engelli/dezavantajlı öğrencilerin mağdur 
olmamaları için derslerini dijital ortamda sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için Üniversitemizin ilgili 
birimleri ile işbirliği yaparak ihtiyaç duyulan tedbirlerin (örneğin engelli öğrencilerin internet 
erişimlerinin ve gerekli teknik donanımlarının olup olmadığının sorgulanması, engelli öğrenciler ve 
aileleriyle uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin bilgilendirme amaçlı iletişime geçilmesi, öğretim 
elemanlarına engelli öğrencilerin uzaktan eğitim uygulamalarına engelsiz erişimle ile ilgili 
bilgilendirme yapılması, engel durumlarına uygun ders materyalleri hazırlamaya özen gösterilmesi, 
engelsiz erişim kapsamında kütüphaneye dışarıdan erişim ile ilgili gerekli uygulamaların 



sağlanması, sınav uygulamalarında engelli öğrencilere okuyucu yardımı, işaretleyici yardımı, altyazı 
uygulaması desteği ile yardımcı malzeme ve cihazlar yardımı yapılması, vb.) alınmasına,  

1.7) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülen uzaktan 
eğitim tezsiz yüksek lisans programları ile ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarındaki 
derslerin ve sınavlarının dijital ortamda uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına,  

 
2) Üniversitemiz ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 

Bahar dönemine ait tüm derslerde sınavlar ve ölçme değerlendirme uygulamalarında aşağıda sayılan 
geçici değişikliklerin yapılmasına;   

2.1) Trabzon Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin kayıt 
yaptırdıkları her bir ders için yarıyıl uygulamasında yarıyıl içinde, yıl uygulamasında ise yıl içinde 
en az bir yarıyıl içi çalışması ile bir yarıyıl sonu (final) sınavına tabi olmasına,  

2.2) Uzaktan eğitim ile yapılan derslerde öğrencilerin tabi tutulacağı yarıyıl içi çalışmaların 
türü, ölçütleri ve takvimin öğretim elemanları tarafından belirlenerek, ilgili kurullarda onaylandıktan 
sonra akademik takvimde belirlenen zamana göre öğrencilere duyurulmasına,  

2.3) Yarıyıl içi çalışma notunun yılsonu başarı notuna katkısının %25; yarıyıl sonu (final) 
sınavının katkısının ise %75 olarak uygulanmasına; derslerin başarı notu puanının 100 üzerinden 
hesaplanmasına ve yarıyıl sonu sınav notunun 100 üzerinden en az 45 olmasına,  

2.4) 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemine mahsus olmak üzere, harflendirme 
işleminde 01.06.2018 tarih ve 01 sayılı Üniversitemiz Senatosunda belirlenen “Trabzon Üniversitesi 
Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından 
Belirlenen Usul ve Esaslar”da yer alan Tablo 3’te verilen mutlak değerlendirme sistemi not 
aralıklarının aşağıdaki şekilde güncellenerek kullanılmasına; lisansüstü programlarda ise Trabzon 
Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen mevcut mutlak değerlendirme sistemi not 
aralıklarının kullanılmasına devam edilmesine ve Hukuk Fakültesinde ise 2019-2020 eğitim öğretim 
yılı güz yarıyılı başında birinci sınıfa başlayan öğrenciler (yıl programı uygulamasına tabii 
öğrenciler) için ilgili yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına;    

 
Tablo 3 : Ön lisans ve lisans programlarında mutlak değerlendirme sistemi not aralıkları 

PUANI HARF NOTU KATSAYISI BAŞARI DURUMU NOT ORTALAMASI 
85-100 AA 4.0 BAŞARILI KATILIR 
75-84 BA 3.5 BAŞARILI KATILIR 
70-74 BB 3.0 BAŞARILI KATILIR 
65-69 CB 2.5 BAŞARILI KATILIR 
55-64 CC 2.0 BAŞARILI KATILIR 

45-54 DC 1.5 
YARIYIL NOT 

ORTALAMASINA GÖRE 
BAŞARILI / BAŞARISIZ 

KATILIR 

40-44 DD 1.0 BAŞARISIZ KATILIR 
30-39 FD 0.5 BAŞARISIZ KATILIR 
0≤29 FF 0.0 BAŞARISIZ KATILIR 

 D 0.0 DEVAMSIZ KATILIR 
 G  GEÇER KATILMAZ 
 K  KALIR KATILMAZ 
 S  SÜREN ÇALIŞMA KATILMAZ 
 E  SINAVA GİRMEDİ KATILMAZ 

 
2.5) Üniversitemiz ön lisans ve lisans öğretim programlarında yer alan ve uzaktan eğitim ile 

yürütmekte olan Temel Bilgi Teknolojileri, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II ile Türk Dili II dersleri 
(Öğretmenlik Programları hariç) için bu dönemde ara sınav yapılmamasına ve yarıyıl sonu veya 
bütünleme sınavı notunun yılsonu başarı notuna katkısının %100 olarak uygulanmasına, 



2.6) Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında yarıyıl içi çalışma notunun yılsonu başarı notuna 
katkısının %20; yarıyıl sonu (final) sınavının katkısının ise %80 olarak uygulanmasına ve başarı 
notunun 100 puan üzerinden karşılığı olan harf notları ve katsayılarının Üniversitemiz Uzaktan 
Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Uygulama Yönergesinde belirtildiği şekilde 
uygulanmasına, 

 
3) Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarında 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Bahar 

dönemine ait tüm derslerde sınavlar ve ölçme değerlendirme uygulamalarının dijital ortamda uzaktan 
eğitim yoluyla aşağıda tanımlandığı şekilde gerçekleştirilmesine;  

3.1) Bu dönemle sınırlı olmak kaydıyla, tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda 
sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususların, ilgili programın öğrenme 
kazanımları ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde 
bulundurularak Üniversitemizin yetkili kurullarınca belirlenecek ve "hukuki açıdan şeffaf, 
açıklanabilir ve denetlenebilir” ilkeler doğrultusunda yürütülmesine,  

3.2) Uzaktan eğitim ile yürütülen derslerde öğrencilere yarıyıl içi çalışma notunun öğrencilerin 
bizzat kendilerinin hazırladıkları ve uzaktan eğitim 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 gibi öğretim elemanları tarafından 
dersin özelliğine göre içeriği, ölçütleri ve takvimi önceden belirlenmiş ve öğrencilere duyurulmuş 
çalışmaların değerlendirilmesinden verilmesine,  

3.3) Yarıyıl sonu (final) sınavları ile bahar dönemine ait diğer sınavların (bütünleme, mezuniyet, 
ek sınav (MYO öğrencileri için)) dijital ortamda uzaktan eğitim imkânları aracılığıyla yazılı sınav 
(çoktan seçmeli, doğru/yanlış, eşleştirmeli, boşluk doldurma vb. soruları içeren test sınavı şeklinde 
yapılmayacaktır), ödev, proje veya performans sunumu, tasarım, örnek olay/vaka inceleme raporu 
hazırlama şeklinde yapılmasına; sadece ön lisans ve lisans öğretim programlarında yer alan ve ilgili 
mevzuata göre uzaktan eğitim ile yürütülmekte olan Bilişim Teknolojileri, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 
Tarihi II ve Türk Dili II (Öğretmenlik programları hariç) derslerinin yıl/yarıyıl sonu sınavları ile 
Bahar dönemine ait diğer sınavlarının çevrim içi test şeklinde yapılmasına,       

3.4) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında yer alan ortak derslerin (kodu, adı ve içeriği 
aynı olan) sınavları aynı saatte yapılmasına; ancak, bu dersleri yürüten öğretim elemanları farklı ise 
aynı sınav türünü (yazılı sınav, ödev, proje, tasarım, vb.) uygulamak şartıyla farklı soruların 
sorulabilmesine veya ödev konularının verilebilmesine,   

3.5) Akademik birimlerin programlarında bulunan engelli/dezavantajlı öğrencilerin sınavlarını 
dijital ortamda sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için Üniversitemizin ilgili birimleri ile işbirliği 
yaparak ihtiyaç duyulan tedbirleri (örneğin engelli öğrencilerin internet erişimlerinin ve gerekli 
teknik donanımlarının olup olmadığının sorgulanması, engelli öğrenciler ve aileleriyle uzaktan 
eğitim sınav uygulamalarına ilişkin bilgilendirme amaçlı iletişime geçilmesi, öğretim elemanlarına 
engelli öğrencilerin uzaktan sınav uygulamalarına engelsiz erişimle ile ilgili bilgilendirme yapılması, 
engelsiz erişim kapsamında kütüphaneye dışarıdan erişim ile ilgili gerekli uygulamaların 
sağlanması, sınav uygulamalarında engelli öğrencilere okuyucu yardımı, işaretleyici yardımı, altyazı 
uygulaması desteği ile yardımcı malzeme ve cihazlar yardımı yapılması, sınavlarda ek süre verilmesi, 
vb.) almasına,   

3.6) Sınavlarda öğrencilerin ödev olarak hazırladıkları veya sorulan sorulara cevap olarak 
verdikleri her türlü bilgi, belge ve materyallerle ilgili hukuki sorumluluğun kendilerine ait olup; 
öğretim elemanlarının ve öğrencilerin sınav sorularını, ödev konularını veya bunların cevaplarını 
Üniversitemizin kurumsal uzaktan eğitim ve eposta sistemi dışında hiçbir şekilde paylaşmamasına,  

3.7) Sınavların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Üniversitemizin akademik ve idari 
birimleri ile öğrencilerimizin de sınavlarla ilgili gerekli hazırlıkları yapmasına ve tedbirleri almasına,      



3.8) Sınavların uzaktan eğitim ortamında yürütülmesinden Trabzon Üniversitesi Uzaktan 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRÜ-UZEM) Müdürlüğünün koordinasyonunda Akademik 
Birim, Akademik Birim UZEM Sorumlusu, Birim Teknik Destek Sorumluları ve öğretim 
elemanlarının sorumlu olmasına,    

3.9) TRÜ-UZEM Müdürlüğü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığının birlikte çalışarak sınavların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirlerin 
almalarına ve öğretim elemanları ile öğrencilere gerekli bilgilendirme ve eğitim çalışmalarını 
yapmalarına,    

3.10) Öğretim elemanlarının sorumlu oldukları derslerin kredi saati ve AKTS iş yükü ile orantılı 
olacak şekilde, öğrencilerin sınavın başında soruları indirme, açma, cevaplama ve sınav sonunda 
tekrar sisteme yükleme veya farklı bir dijital teknoloji veya ortam ile cevapları gönderebilmeleri; 
öğrencilerin birden fazla ders almaları ve ayrıca öngörülemeyen internet ve elektrik kesintileri, 
uzaktan eğitim sistemi teknik sorunları, öğrencilerin bilgisayar, tablet gibi teknolojik cihaz 
yetersizliği, pandemi yasakları, vb. sorunları yaşayabilmelerini de göz önüne alarak sınav sürelerini 
yeterli uzunlukta belirlemelerine ve sisteme saat olarak girmelerine,    

3.11) Sınav programlarında belirlenen sınavların türü, başlama ve bitiş saatlerinin öğretim 
elemanları tarafından esınav sistemine işlenmesine; öğrencilerin sınav sürecinde herhangi bir 
mağduriyet yaşamamaları ve gerektiğinde soruları indirip, bilgisayar ve internet bağımlılığı olmadan 
cevaplayabilmeleri için öğretim elemanları sorumlu oldukları derslerin içeriği, amaç ve 
kazanımlarına uygun olarak hazırlayacakları soruları veya ödev konularını açıklamalarıyla (tüm 
çalışmaların nasıl yapılacağına dair açıklamalar, sınav süresi, ölçütler, değerlendirme şekli ve ilgili 
öğretim elemanının kurumsal eposta adresi) birlikte bir dosya halinde ya da esınav sistemine soru 
olarak girişi yapılarak ilgili sınav haftasının başlangıcından en geç beş gün öncesine kadar sınavlarını 
hazır hale getirmelerine; 

3.12) Öğretim elemanlarının sınavlar süresince öğrencilerinin sınavla ilgili kendileriyle anında 
iletişim kurabilmeleri için gerekli hazırlıkları yapmalarına ve sınavın ilk 30 dakikası süresince sistemi 
takip ederek, öğrencilerle iletişim içerisinde bulunmalarına,        

3.13) Öğrencilerin sınavlarda kendilerine sorulan soruların cevaplarını veya verilen ödevlerini 
sınav süresinin sonuna kadar uzaktan eğitim sistemine yüklemelerine; uzaktan eğitim sistemine 
erişememeleri veya sisteme cevapları yükleyememeleri durumunda, mazeretlerini resmi olarak 
belgelemek kaydıyla, hazırladıkları çalışmanın dosyasını veya fotoğrafını sınav süresi içerisinde ilgili 
öğretim elemanının kurumsal e-posta adresine veya telefonuna mesaj şeklinde göndermelerine ve 
gönderdikleri tarih ve saati kayıt altına almalarına (böyle bir durumda, bilgisayar ortamında veya 
kağıt-kalemle hazırladıkları ödev veya sınav cevaplarının bulunduğu kağıtlarda öğrencinin adı, 
soyadı, öğrenci numarası, bölümü, sınıfı, ders adı, imzası, sınav tarihi ve saati ile sorumlu öğretim 
elemanının adının okunur olacak şekilde yazarlar ve ödev veya sınav kağıtlarının her sayfasının 
numaralandırıp (sayfa numarası/toplam sayfa sayısı şeklinde) imzalarlar) ve böyle durumlar için 
öğrencilere ek süre verilmemesine,    
 

4) 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Bahar döneminde Üniversitemiz ön lisans ve lisans 
programlarında yer alan zorunlu mesleki stajların dijital ortamda uzaktan eğitim yoluyla aşağıda 
tanımlandığı şekilde gerçekleştirilmesine, 

4.1) 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemi sonu itibarıyla mezun olabilecek 
öğrencilerin Üniversitemiz dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarda yüz yüze yapmaları gereken gerek 
dönem içi gerekse yaz dönemindeki zorunlu stajlarını pandeminin getirdiği mücbir sebepler ya da fiili 
imkânsızlıktan dolayı dijital imkânlar kullanarak uzaktan eğitim yoluyla ilgili birimlerin ilgili 
kurullarının belirleyeceği ödev, proje, performans/tasarım, dosya hazırlığı vb. faaliyetler ile 
yapmalarına;   



4.2) 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemi itibarıyla henüz ikinci yarıyıl derslerine 
devam eden ara sınıf öğrencileri ile dönem sonu itibarıyla mezun durumunda olamayan ve daha önce 
zorunlu stajlarını yapmayan öğrencilerin 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı yaz döneminde 
Üniversitemiz dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarda yüz yüze yapmaları gereken zorunlu stajlarını 
pandeminin getirdiği mücbir sebepler ya da fiili imkânsızlıktan dolayı dijital imkânlar kullanarak uzaktan 
eğitim yoluyla ilgili birimlerin ilgili kurullarının belirleyeceği ödev, proje, performans/tasarım, dosya 
hazırlığı vb. faaliyetler ile yapmalarına,  

4.3) 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemi ve takip eden yaz döneminde zorunlu 
stajların dijital imkânlar kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla yapılmasında öğrencilerden istenecek 
ödev, proje, performans/tasarım, dosya hazırlığı vb. faaliyetlerin türü, içeriği, takvimi, hazırlama ve 
değerlendirme ölçütlerinin ilgili birimlerin yönetim kurulları tarafından belirlenerek Rektörlük 
Makamına gönderilmesine ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulanmasına;  

 
5) 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemi içinde Koronavirüs (COVID-19) küresel 

salgının şartlarındaki olası olumlu değişimler ile ülkemizdeki ve bölgemizdeki yaygınlığının ve 
şiddetinin anlamlı bir şekilde azalmasıyla olumlu bir aşamaya ulaşılması halinde, Sağlık Bakanlığı 
veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı gibi ilgili kurumlar tarafından açıklanacak yeni tavsiyelere 
göre Bahar dönemine ait tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili yeni kararların alınıp 
uygulanabilmesine,    

 
Gereğinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yerine getirilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 
 
 
 


