
DEKANLIK DUYURUSU – 21 Eylül 2021 

Eğitim Fakültesi Kurulu 20 Eylül 29021, Saat: 16.00’da toplanmıştır. Toplantıda, “Üniversitemizin 2021-2022 

Eğitim-Öğretim Yılı Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Programlarında Eğitim Öğretimin Yürütülmesine Dair 

Uygulama Esasları” ve “Üniversitemiz Muafiyet ve İntibak işlemleri Yönergesi” dikkate alınarak eğitim 

öğretim uygulamalarının aşağıda belirtilen ilkeler çerçevesinde yürütülmesinin uygun olacağına karar 

verilmiştir:  

Eğitim Öğretim Uygulamaları 

1. Fakülte bünyesindeki lisans programlarında yer alan derslerin %40’ını aşmayacak kadar ders 

tamamen uzaktan öğretim yoluyla, kalan dersler ise yüz yüze yürütülecektir. Derslerin uygulama 

yöntemine göre dağılımları Bölüm web sayfalarında duyurulacaktır.  

2. Fakülte bünyesindeki lisans programlarında sınavlar (ara sınav ve final-bütünleme yarıyıl sonu 

sınavları) yüz yüze yapılacaktır. Bununla birlikte salgının bölgesel seyrine göre yürürlükte olan 

Kovid-19 Pandemisi Karantina Mevzuatı ve Rektörlük talimatlarına uygun olarak sınav döneminde 

bir sınıfın tamamının karantina altında olduğu durumlarda o sınıf/sınıflar için çevrimiçi sınavlar 

yapılacaktır. Yapılacak olan çevrimiçi sınavların yarıyıl sonu notuna katkısı en fazla %40 olacaktır. 

Bir sınıf düzeyinde sadece bir öğrencinin pozitif olması, ya da kampüs dışındaki sosyal alanlarından 

temaslı olması durumunda ise o sınıf/sınıfların sınavları yüz yapılacak, ilgili öğrencilere ise mazeret 

sınavı hakkı tanınacaktır. Belirtilen bu durumlar, ders izlencelerindeki değerlendirme kriterleri 

kısmında açıklayıcı not olarak belirtilecek, öğrencilere duyurulacaktır.    

3. Uzaktan öğretimle yapılacak derslerde ve karantina koşullarındaki çevrimiçi sınavlarda öğrencilerin 

sorumlulukları ve uymaları gereken ilkeler, KVKK gereğince, dersin öğretim elemanları tarafından 

duyurulacaktır. 

4. Yüz yüze yapılacak olan derslerde 1 kredi saat, “20 dakika ders + 10 dakika havalandırma +20 

dakika ders” veya “30 dakika ders + 15 dakika havalandırma +30 dakika ders” olarak yapılacaktır.  

5. Uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek dersler 60 dakikadan az olmamak koşuluyla eş zamanlı olarak 

yapılır. Dersin kalan süresi öğrencilerin eşzamanlı gerçekleşecek öğretim uygulamalarına hazırlıklı 

yapabilmesini ve aktif katılımın göstermesini sağlamak amacıyla eş zamansız olarak (ödev, etkinlik, 

çalışma yaprağı, çalışma soruları, proje ve makale inceleme, konuya ilişkin kitap okuma, video ya 

da film izleme ve özetleme gibi öğretim uygulamalarını içeren çeşitli eğitim teknolojisi araçları 

yoluyla) yürütülecektir.  

6. Yüz yüze gerçekleşecek tüm uygulamalı dersler, MEB bünyesindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 

onay ve izni çerçevesinde uygulama okullarında yapılacaktır. Bununla birlikte salgının seyrine göre 

yürürlükte olan Kovid-19 Pandemisi Karantina Mevzuatı kapsamında yüz yüze eğitime ara 

verilmesi durumunda ise uygulamalı dersler de Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı ve Rektörlük 

Makamının alacağı kararlar doğrultusunda uzaktan öğretim yoluyla yapılabilecektir.  

7. Lisans programlarında yer alan ön koşullu dersler Bölüm Başkanlıklarının önerileri dikkate alınarak 

gözden geçirilerek ekli listedeki şekliyle belirlenmiştir.  

 

Muafiyet İşlemleri 

8. Muafiyet başvuruları öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ikinci haftasının sonuna kadar 

yapılır. Sonraki yarıyıllarda yapılacak muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir. 

9. Muafiyet talebinde bulunulan dersin; uzaktan eğitim veya açıköğretim olması muafiyete engel teşkil 

etmez. Ancak eş zamanlı olarak iki farklı yükseköğretim programında kayıtlı olan öğrencilerin 

programlar arası muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir.  

10. Seminer, her türlü proje, laboratuvar, tez gibi tamamen uygulamalı derslerden veya farklı bir 

öğretmenlik programından mezun olan öğrencilerin kurumlarda gözlem, okul/kurum deneyimi ve 

öğretmenlik uygulaması derslerinden muafiyet talepleri kabul edilemeyecektir. 

11. Bölüm Kurulları ilgili yönerge ve yukarıda açıklanan hususların dışında, muafiyet işlemleri 

hakkında lisans programına özgü ilke ve kurallar belirleyebilir.  

 

 

Prof. Dr. Şener Büyüköztürk 

Dekan 


