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1. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının 11.05.2020 tarih ve 30480 sayılı yazısı gereği, 2019-2020 eğitim öğretim 
yılı bahar dönemiyle sınırlı olmak üzere Üniversitemiz ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında dönem sonu sınavları 
ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavlar (bütünleme, mezuniyet, ek sınav (MYO öğrencileri için)) dijital imkânlar 
kullanılarak veya uzaktan öğretim ortamında öğrencilerin bizzat kendilerinin hazırladıkları ödev (dersle ilgili okutulacak 
makale, kitap, vb. yazılı eserlerin özeti, eleştirisi veya değerlendirme raporu, proje, uygulama/performans videosu, 
tasarım (sunu, görsel, yazılı, sesli, vb. dijital veya basılı ürün veya materyal tasarımı, vb.), örnek olay/vaka inceleme 
raporu, vb.), yazılı sınav gibi öğretim elemanları tarafından dersin özelliğine göre türü, içeriği ve değerlendirme/puanlama 
ölçütleri ve süresi belirlenmiş farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanılarak yapılmasına,   

2. Sınavların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Üniversitemizin akademik ve idari birimleri ile öğrencilerimizin sınav 
sürecinde kendi hazırlıklarını yapmaktan sorumlu olmalarına; bu kapsamda, sınavların uzaktan eğitim ortamında 
yürütülmesinden 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; TRÜ-UZEM Müdürlüğü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığının sınavların 
sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri alıp hem öğretim elemanlarına hem de öğrencilere gerekli 
bilgilendirme ve eğitim çalışmalarını yapmalarına,   

3. Akademik birimlerin öğretim elemanları tarafından yıl/yarıyıl sonu sınavlarının (final, bütünleme, mezuniyet, vb.) tür ve 
sürelerinin belirlenerek ilgili birim kurullarında onaylandıktan sonra, tek bir liste olarak en geç 21 Mayıs 2020 Perşembe 
günü mesai saati sonuna kadar Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına resmi yazı ile TRÜ-UZEM Müdürlüğüne de 
e-posta aracılığıyla (uzem@trabzon.edu.tr) göndermelerine,    

4. Ön lisans ve lisans öğretim programlarında yer alan ve uzaktan öğretim ile yürütülen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 
ve Türk Dili II derslerinin yıl/yarıyıl sonu sınavları ile bahar dönemine ait diğer sınavlarının çevrim içi test şeklinde 
yapılmasına,   

5. Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında yer alan ortak derslerin (kodu, adı ve içeriği aynı olan) sınavlarının aynı 
saatte yapılmasına; ancak, bu dersleri yürüten öğretim elemanları farklı ise aynı sınav türünü (ödev, proje, tasarım, vb.) 
uygulamak şartıyla farklı soru sorulabileceğine ve ödev konularının verilebileceğine,  

6. Öğretim elemanlarının sorumlu oldukları derslerin içeriği, amaç ve kazanımlarına uygun olarak hazırlayacakları soruları 
veya ödev konularını açıklamalarıyla birlikte 03 Haziran 2020 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar sisteme 
yüklemelerine; ayrıca, öğretim elemanlarının sınavlar süresince öğrencilerinin sınavla ilgili kendileriyle anında iletişim 
kurabilmeleri için gerekli hazırlıkları yapmalarına,    

7. Öğrencilerin sınavlarda kendilerine sorulan soruların cevaplarını veya verilen ödevlerini sınav süresinin sonuna kadar 
uzaktan öğretim sistemine yüklemelerine; uzaktan öğretim sistemine erişememeleri veya sisteme cevapları 
yükleyememeleri durumunda, mazeretlerini resmi olarak belgelemek kaydıyla, hazırladıkları çalışmanın dosyasını veya 
fotoğrafını 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 yazılmasına ve ödev 
veya sınav kağıtlarının her sayfasının numaralandırılıp (sayfa numarası/toplam sayfa sayısı şeklinde) öğrencinin bizzat 
kendisi tarafından imzalanmasına,  

8. YÖK ve Üniversitemiz kararlarında vurgulanan “Sınavların şeffaf ve denetlenebilir olması” koşulunun sağlanabilmesi 
amacıyla teslim alınan ödev veya yazılı sınav evrakı ile cevap anahtarları/değerlendirme ölçütlerinin sınavlar bittikten 
sonra ilgili bölüm başkanlıklarına teslim edilmesine,  

9. Akademik birimlerimizin programlarında bulunan engelli/dezavantajlı öğrencilerin sınavlarının dijital ortamda sağlıklı 
bir şekilde yürütmek için Üniversitemizin ilgili birimleri ile işbirliği yaparak ihtiyaç duyulan tedbirleri almalarına,  

10. Sınavlarda öğrencilerin ödev olarak hazırladıkları veya sorulan sorulara cevap olarak verdikleri her türlü bilgi, belge ve 
materyallerle ilgili hukuki sorumluğunun kendilerine ait olduğuna; öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından sınav 
sorularının, ödev konularının veya bunların cevaplarının Üniversitemizin kurumsal uzaktan öğretim sistemi dışında hiçbir 
şekilde paylaşılmamasına,    

11.  Bu döneme mahsus olmak üzere, başarı notunun hesaplanmasında notların mutlak sisteme göre değerlendirilip harfli 
notlara dönüştürülmesine; harflendirme işleminde “Trabzon Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı 
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Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar”da yer alan Tablo 3’te verilen mutlak 
not değerlendirme sisteminin kullanılmasına,   

12. Başarı notunun tüm hazırlık, ön lisans ve lisans programları için 60, yüksek lisans programları için 70 ve doktora 
programları için 80 olarak uygulanmasına ve ilgili programlarda, başarı notu bu puanların altında kalan öğrencilerin 
doğrudan başarısız sayılmalarına,    

13. Öğretim programlarında zorunlu mesleki staj bulunan akademik birimlerimizde öğrenim gören ve mezun olma 
aşamasındaki öğrencilerden stajlarının % 50’sini daha önce tamamlamış ve stajları ilgili kurullarda kabul edilmiş olanların 
2019-2020 eğitim öğretim yılı yaz döneminde yapılacak stajlardan muaf sayılmalarına; bu durumda olmayan öğrencilerin 
uzaktan öğretim yoluyla ödev, proje, dosya hazırlığı vb. faaliyetlerin başarılı bulunması durumunda stajlarını yapmış 
sayılmalarına; ara sınıftaki öğrencilerin ise bu döneme ait stajlarını 2020-2021 eğitim öğretim yılı yaz döneminde 
yapmalarına; stajların uzaktan öğretim yoluyla yapılmasında öğrencilerden istenecek ödev, proje, dosya hazırlığı vb. 
faaliyetlerin türü, içeriği, takvimi, hazırlama ve değerlendirme ölçütlerinin ilgili birimlerin yönetim kurulları tarafından 
belirlenerek en geç 27 Mayıs 2020 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar Rektörlük Makamına gönderilmesine ve 
Üniversite Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulanmasına, 

14. 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yıl/yarıyıl sonu akademik takviminin Üniversitemizin ön lisans, lisans ve lisansüstü 
programlarında ekteki gibi uygulanmasına,  

Üniversitemiz Senatosunun 10 Nisan 2020 gün ve 26 sayılı toplantısında “Üniversite Senatosu, Pandemi sürecinde zorunlu 
ve acil durumlarda görev ve yetkileri kapsamındaki gerekli düzenlemeleri yapma ve karar alma konusunda” Üniversite 
Yönetim Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak, Üniversite Yönetim Kurulunun 15.05.2020 tarih ve 97 sayılı toplantısında 
karar verilmiştir.    

 


