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   SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2021-2022 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI EĞİTİM- 

ÖĞRETİM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI 

 Senatomuzun 21.09.2021 tarihli ve 2021/158 sayılı Kararı ile Üniversitemiz ön lisans, lisans 

ve lisansüstü programlarında 2021-2022 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Eğitim-Öğretim 

faaliyetlerinin “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim 

Süreçlerine yönelik Uygulamalar Rehberi 2021” ve “Küresel Salgın Sürecinde Kampüs 

Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi 2021” ile “Üniversitemizin 2021/137, 2021/154 ve 

2021/155” nolu Senato Kararları” çerçevesinde aşağıda belirtildiği şekilde yürütülmesine karar 

verilmiştir.  

 

1. Üniversitemizin ön lisans, lisans ve lisansüstü bütün programlarında 2021-2022 

Akademik Yılı Güz Yarıyılı dersler 27 Eylül 2021 Pazartesi günü yüz yüze (Ayancık 

Meslek Yüksekokulu hariç) başlayacaktır.   

2. Ayancık Meslek Yüksekokulu’ndaki bütün programlarda eğitim-öğretim 27 Eylül-29 

Ekim tarihleri arasında hibrit olarak [her sınıfın asgari iki şubeye bölünerek bir şubede 

(öğrenci sayısına bakılmaksızın) yüz yüze, diğer şubede uzaktan (senkron/asenkron)] 

işlenecek, 1 Kasım 2021’den itibaren ise daha önceden uzaktan öğretimle verilmesine 

karar verilen dersler dışındaki dersler yüz yüze işlenecektir.  

3. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için 27 

Eylül 2021 tarihinden itibaren akademik ve idari personel ile öğrencilerimizin ve 

ziyaretçilerin Üniversitemiz kampüslerine girişlerinde İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve 

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda HES kodu 

kontrolü yapılacak; kampüslere girmek isteyenler ikinci doz aşıyı yaptırmış olacaklar  

veya en fazla 72 saat önceden alınmış negatif sonuçlu PCR testini yanlarında 

bulunduracaklardır. Öğrenciler HES kodu bilgilerini en geç 26 Eylül 2021 Pazar 

gününe kadar Öğrenci Bilgi Sistemine girecekler, HES sorgulamaları Öğrenci Bilgi 

Sistemi üzerinden yetkilendirilen idari personel tarafından yapılacaktır. Akademik ve 

idari personel HES kodu sorgulamaları ise personel otomasyonu üzerinden yapılacaktır.   

4. Covid-19 salgını nedeniyle yurt dışından ülkemize giriş yapamayan uluslararası 

öğrenciler ile kronik rahatsızlığı olan, ailesi yüksek risk grubunda bulunan, salgın 

nedeniyle sağlık endişesi veya barınma sorunu yaşayan öğrencilerimizin 28 Ekim 2021 

Salı günü mesai saati bitimine kadar kayıt dondurmak için müracaat etmeleri 

durumunda, öğrencilerden başka bir belge istenmeyecektir.   

5. Yüz yüze yapılacak ders ve ders dışı uygulamalar, öğrenci sayısı, program koşulları, 

dersin pedagojik yapısı ve niteliği ile eğitim ortamı ve salgın şartları dikkate alınarak 

ilgili birimlerin yetkili kurullarınca alınacak kararlar doğrultusunda dönüşümlü, küçük 

gruplar halinde yapılacak, öğrenciler enfeksiyon kontrolü için korunma önlemleri 

açısından bilgilendirilecekler, korunma önlemlerine riayet etmeyen öğrencilerin, bu 

durumlarının tespit edilmesi halinde hem kendilerinin hem de diğer kişilerin sağlığını 

riske atma ihtimali bulunduğundan uygulamalara devam etmesine izin verilmeyecektir.   

6. Yüz yüze yapılan derslerde öğrencilerin oturacakları yerler “Küresel Salgın Sürecinde 

Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi 2021”de belirtilen hususlara göre 
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belirlenecek, tüm derslik, laboratuvar, kütüphane, kafeterya, kantin ve spor alanları gibi 

ortak alanlarda maske, mesafe ve temizlik koşulları “YÖK Küresel Salgında Eğitim ve 

Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulama Rehberi 2021” doğrultusunda sağlanacaktır.   

7. Klinik uygulama, laboratuvar, staj ve iş yeri eğitimleri ile öğretmenlik uygulaması ve 

okul deneyimi gibi uygulamaların salgının risk düzeyi, öğrenci sayısı, uygulama alanı 

ve iş yeri koşulları dikkate alınarak kişisel koruyucu ekipmanların kullanımının 

sağlanması suretiyle ilgili kurumlarla iş birliği içinde yüz yüze yürütülecektir.   

8. Covid-19 testi pozitif veya temaslı olan öğrencilerin durumlarını belgelendirmeleri 

şartıyla karantinada geçirdikleri süre ilgili birim kurul kararı ile devamsızlıktan 

sayılmayacaktır.   

9. Öğretim elemanının Covid-19 veya temaslı olması halinde eğitim-öğretimin aksamadan 

nasıl yürütüleceği (dersin başka bir öğretim elemanı tarafından yürütülmesi veya ilgili 

öğretim elemanının sağlık durumunun elverişli olması durumunda dersin uzaktan eğitim 

sistemi vasıtasıyla çevrim içi olarak yürütülmesi vb.) ilgili birimlerin yetkili kurullarınca 

alınacak kararlar doğrultusunda değerlendirilecektir.   

10. Salgın şartları, derslerdeki öğrenci sayısı, fiziki koşullar, dersin uygulama ağırlığı gibi 

hususlar dikkate alınarak birimlerin yetkili kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile ön 

lisans ve lisans programlarında Güz Yarıyılında alınması gereken derslerin AKTS veya 

ulusal kredi değerinin en az %10’u ile en fazla %40’ı uzaktan öğretim yöntemi ile 

(senkron/asenkron) verilebilecektir. Uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslerin oranı 

hesaplanırken 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesi (ı) fıkrası kapsamında olup halen 

uzaktan öğretimle verilen (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I, Yabancı Dil) 

derslerin uzaktan öğretim yoluyla verilecek azami %40 oranın hesaplanmasında dikkate 

alınacak ancak asgari %10 oranının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.   

11. Senato kararı ile belirlenen uzaktan verilecek dersler ilgili birimin Yönetim Kurulu 

kararı ile haftalık ders programında gösterilecek, ölçme değerlendirme yöntemi ve diğer 

hususlar ders kayıtları başlamadan önce ilgili akademik birimin web sayfası üzerinden 

duyurulacak ve sorumlu öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi paketine akademik 

takvimde yer alan süreler içerisinde işlenecektir.    

12. Ders programı yapılırken; gerek kampüsteki gerekse sınıflardaki öğrenci hareketliliği 

azaltılacak, birimlerde aynı anda mümkün olduğu oranda az öğrenci bulunması 

sağlanacaktır. Bu maksatla hafta içi mesai günleri tam kullanılacak, gerektiğinde mesai 

dışı saatleri ile cumartesi ya da pazar gününe de ders/akademik etkinlik konabilecektir.   

13. Asenkron olarak işlenecek derslerde; içerik çekimleri öncelikli olarak birim 

stüdyolarında, birim stüdyolarında çekimin mümkün olmadığı durumlarda öğretim 

elemanı birimindeki ofisinde ya da ofisi dışında, öğretim elemanının görüntüsü olacak 

şekilde “Video Kalite Standartları” göz önünde bulundurularak her bir ders saati için 

asgari 30 dakika olacak şekilde ders kaydı yapılacaktır. Senkron olarak işlenecek 

derslerde ders kaydı öğretim elemanının kadrosunun bulunduğu birimdeki birim 

stüdyosunda, sınıfta ya da öğretim elemanının ofisinde ve ilgili dersin haftalık 

müfredattaki ders saatinde olmak üzere asgari 30 dakika olacak şekilde işlenerek kayıt 
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altına alınacaktır. Asenkron olarak işlenen ders videoları ilgili hafta başlamadan sisteme 

yüklenecek, yarıyıl sonuna kadar asenkron işlenecek derslerin bir hafta önceden 

duyurulmak şartıyla en az iki haftasında belirlenmiş olan gün ve saatte ders senkron 

olarak işlenecektir.  

14. Yüz yüze olarak işlenecek dersler blok şeklinde işlenmeyecek, öğrencilerin yeterince 

teneffüs yapmaları sağlanacak, teneffüslerde sınıfların/amfilerin havalandırılması için 

öncelikli olarak dersi veren öğretim elemanı ve öğrenciler sorumluluk alacaklardır. 

Senkron ya da asenkron olarak işlenecek olan dersler en fazla iki ders saatinin 

birleştirilmesi şeklinde blok işlenebilecek ve bu durumda asgari 60 dakikalık ders kayıt 

altına alınmış olacaktır. İki ders saatinden fazla kredisi olup asenkron ya da senkron 

olarak işlenecek derslerde asgari kayıt sürelerine dikkat edilerek ayrı çekimler 

yapılacaktır.   

15. Uzaktan eğitim yoluyla yürütülecek derslerde öğrencilerin derse ilgilerini artırmak ve 

öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla sisteme bizzat öğretim elemanı tarafından 

hazırlanan ders videolarının yanı sıra görüntü kalitesi yüksek ve okunabilirliği net olan 

görsel materyaller, ses kalitesi yüksek işitsel ek materyaller (laboratuvar deneylerinin 

hazır görsellerle desteklenmesi, sanal laboratuvar uygulamaları, laboratuvarda 

yürütülen deneylerin video kaydı şeklinde hazırlanması, videoların etkileşimli video 

formatına çevrilerek adım adım deney yapma sürecinin yaşatılması vb.) yüklenecek  

veya yarıyıl boyunca ders kapsamında takip edilecek en fazla künyesi belli olacak 

şekilde iki kaynak kitap ismi önerilecek, ancak söz konusu bu kaynak kitapların içeriği 

bölüm/bölüm ders materyali olarak sunulmayacaktır. Aksi bir durumda doğacak hukuki 

yükümlülükten öğretim elemanı sorumlu olacaktır.   

16. Öğrencilerin engel durumlarına göre; işitme engelli öğrencilerimiz için ders içerikleri 

metin olarak da sağlanacak, ders anlatımları mümkünse alt yazılı olarak da verilecek, 

ders içeriği önceden metin olarak öğrenciye gönderilecek; görme engelli 

öğrencilerimizin okuyucu sistemlerinin kullanabileceği zengin metin biçimlerinin 

metinlerde kullanımı açısından özen gösterilecek, sunumlarda büyük punto ve kontrast 

renk kullanılacak, görsel içeriklerin, grafik ve tabloların ders anlatımı sırasında 

betimlenmesi, özellikle sınavlarda grafiklerin betimlenmesi; sınavlarda engel durumuna 

göre ek süre tanınması gibi tedbirler alınacaktır.   

17. Uzaktan eğitim programlarında asenkron/senkron olarak ders veren öğretim 

elemanlarının, il dışı kısa veya uzun süreli (azami bir ay) olarak görevlendirilmeleri 

halinde, görevlendirme notuna “Uzaktan Eğitim Derslerini Görevlendirildiği Yerden 

Yürütmek Şartı” konması ve senkron olarak vereceği derslerde dersin haftalık 

müfredattaki gün ve saatinde verilecek olması şartıyla, görevlendirilen öğretim elemanı 

görevli olduğu günlerde görevlendirildiği yerden de bu dersleri verebilecektir.   

18. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesi (ı) fıkrası kapsamında olan Yabancı Dil ile Temel 

Bilgi Teknolojileri/Bilgisayar/Bilişim Teknolojileri derslerinin muafiyeti için yapılan 

seviye tespit sınavları uzaktan online yapılabilecektir.    

19. (Değişik: 03/11/2021 tarihli ve 2021/179 sayılı Senato Kararı) SİNUZEM üzerinden 

uzaktan öğretimle yürütülen 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesi (ı) fıkrası kapsamında 
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olan dersler ve Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri ile Temel Bilgi 

Teknolojileri/Bilgisayar/Bilişim Teknolojileri dersleri hariç, yüz yüze/uzaktan verilen 

bütün derslerin sınavları (ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mezuniyet 

sınavı) fiziki şartlar ve öğrenci sayıları dikkate alınarak kişisel koruyucu ekipmanların 

kullanımının sağlanması şartıyla seyreltilmiş gruplar halinde yüz yüze yapılacaktır. 

20. Temel olarak belirlenen sınavlara (Sinop Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans 

programlarında istisnalar dışında belirlenmiş olan temel sınav; yüz yüze olan  dersler 

için de uzaktan öğretimle işlenecek dersler için de yüz yüze olan sınavdır) ek olarak 

ilgili birimin önerisi üzerine Senato tarafından karar verilen -yüz yüze sınavın yanında 

yapılacak olan- sözlü sınav, performans, proje, ödev ve port folyo gibi sürece yayılmış 

ölçme, değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, yüz yüze olan eğitim 

öğretimde olduğu gibi, uzaktan öğretimle işlenen dersler için de en fazla %40’tır. Yani 

uzaktan öğretim yoluyla işlenecek olan derslerdeki öğrencilerin başarısı ölçülürken 

aldıkları notun asgari %60’ı yüz yüze yapılmış olan sınavdan elde edilmiş olmalıdır.   

21. Tezli Yüksek Lisans Programı ile Doktora Programlarındaki dersler, tez savunma 

sınavı, doktora yeterlik sınavı, doktora tez önerisi savunma sınavı ile tez izleme 

komitesine rapor sunumu ve seminer sunumu gibi uygulamaların salgından korunma, 

fiziki şartlar ve öğrenci sayıları dikkate alınarak, kişisel koruyucu ekipmanların 

kullanımı sağlanarak yüz yüze yapılacaktır. Ancak, il dışından katılacak jüri üyeleri ile 

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği risk gurubunda olan öğretim elemanlarının (durumlarını 

e-Nabız uygulaması üzerinden alınan belge ile belgelendirmek şartıyla) video konferans 

yöntemiyle de bu sınavlara katılmalarına imkân verilecektir.    

22. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği risk grubunda olan lisansüstü öğrencilerin (durumlarını 

e-Nabız uygulaması üzerinden alınan belge ile belgelendirmek şartıyla) tez savunma 

sınavı, doktora yeterlik sınavı, doktora tez önerisi savunma sınavı ile tez izleme 

komitesine rapor sunumu ve seminer sunumu gibi uygulamaları talepleri üzerine adayın 

dijital imkânlar kullanarak uzaktan eğitim sistemi vasıtasıyla bu sorumlulukları yerine 

getirmelerine müsaade edilecektir.   

23. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında öğrenci sayısının fazla olması durumunda, 

öğretim elemanının talebi, Anabilim Dalı Başkanının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim 

Kurulu Kararı ile Güz Yarıyılında alınması gereken derslerin %40’ını geçmemek üzere 

bazı dersler uzaktan eğitim sistemi ile asenkron/senkron olarak yapılabilecektir.  Madde 

13’deki asenkron ve senkron derslerle ilgili düzenlenen şartlar tezsiz yüksek lisansta 

uzaktan verilecek olan dersler için de geçerlidir.  

24. Salgının bölgesel ve yerel seyri dolayısıyla tez aşamasında olan lisansüstü öğrenciler, 

tez danışmanının da görüşü alınarak Üniversite Yönetim Kurulu’nun olumlu görüşü 

neticesinde kayıt dondurabilecektir.   

  

Değerli Paydaşlarımıza ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  

           SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  


