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1- 2547 Sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin b bendi, 7 inci fıkrası uyarınca 

Üniversitemiz Yönetim Kurulunda profesör temsilcisi olarak görev yapmakta iken görev süresi dolan 

Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdullah ÖZSOY’un; yapılan oylama sonucunda yeniden 

4 (dört) yıl süre ile profesör temsilcisi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

2- Turizm Fakültesi Dekanlığı’nın 09.04.2020 tarihli ve E.15585 sayılı yazısı 

görüşülerek; Üniversitemiz Turizm Fakültesi Dekanlığının, COVID-19 salgını nedeni ile 2019-2020 

Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında; 

a) 16-20 Mart 2020 tarihlerinde yapılamayan derslerin akademik takvimin bir hafta 

uzatılarak,  20-25 Mart 2020 tarihlerinde yapılmasının uygunluğuna,  

b) 23-27 Mart 2020 tarihlerinde asenkron olarak yapılan derslerin aşağıda belirlenen 

tarihlerde senkron olarak yapılmasının uygunluğuna, 

c) Akademik takvimin bir hafta uzatılması nedeniyle, bahar yarıyılı final sınavlarının 27 

Nisan-02 Mayıs 2020 tarihlerinde, bütünleme sınavlarının ise 06-08 Mayıs 2020 

tarihlerinde yapılmasının uygunluğuna, 

d) Bahar yarıyılı final ve bütünleme sınavlarının Turizm Fakültesinin 09/04/2020 tarih, 

08/04 sayılı Fakülte Kurulu kararında belirlendiği şekilde uzaktan eğitim yoluyla 

yapılmasının uygunluğuna, oybirliği ile karar verildi. 

 

3- Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü’nün 15.04.2020 tarihli ve E.15821 sayılı yazısı ve 

ekli Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün 08/04/2020 tarih, 12/01 sayılı Enstitü Kurulu kararı 

görüşülerek;   

a) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemi Akademik ve 

İş takviminin aşağıdaki şekliyle güncellenmesinin uygunluğuna, 
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b) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 31/03/2020 tarih ve 24625 sayılı yazısına 

istinaden; kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin, 30 Nisan 2020 tarihine kadar 

danışmanları aracılığı ile anabilim dallarına başvuru yapabilmelerine, 

c) 23 Mart 2020 tarihinden itibaren Covit-19 Pandemisi nedeniyle Uzaktan öğretim 

olarak yapılan derslerle ilgili olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanan ve 

senatoca kabul edilen “Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uzaktan Öğretim 

Ders Uygulamaları”nda belirlenen ilkelerin uygulanmasına, 

d) “Lisansüstü Sınavların Elektronik Ortamda Yürütülmesine Yönelik Uygulama 

Esasları”nın birimden geldiği aşağıdaki şekliyle kabulünün, 

(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/80686208#collapse2)  

      uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.  

 

4- Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü’nün 20.04.2020 tarih, 25/01 sayılı kararı ve ekli 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı teklifi görüşülerek; Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği'nin 16 ıncı maddesi gereğince genel not ortalaması 1.80 in altında olan öğrenciler en 

fazla 30 AKTS ders almakta iken, COVID-19 küresel salgınının 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı 

Bahar Yarıyılı eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması sebebiyle, öğrencilerin herhangi bir 

mağduriyet yaşamaması için 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Güz ve Bahar dönemlerinde genel 

not ortalaması 1.80 in altında olan öğrencilerin ders yükünün 50 AKTS'ye yükseltilmesinin 

uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. 

 

5- Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü’nün 20.04.2020 tarih, 25/02 sayılı kararı ve ekli 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı teklifi görüşülerek; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Takvimi Bahar yarıyılının pandemi nedeniyle 

birimden gelen aşağıdaki şekliyle güncellenmesinin uygunluğuna uygunluğuna oybirliği ile karar 

verildi. 

 

 
 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/80686208#collapse2
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6- Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü’nün 20.04.2020 tarih, 25/03 sayılı kararı ve 

ekli Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı teklifi görüşülerek; COVID-19 küresel salgını nedeniyle, 

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar Dönemi eğitim sürecinin uzaktan eğitim ile devam 

etmesinden dolayı Uzaktan öğretim sürecinde derslerin daha sonra arşiv kayıtlarından 

öğrencilerimiz tarafından istenildiği zaman izlenebiliyor olması, programın özellikleri ve 

öğrencilerimizin derslerine devamının takibi, kullanılan programın özellikleri ve teknik alt yapı 

yetersizlikleri nedeniyle öğrencilerimiz için mağduriyet oluşturabilecek olması nedeniyle, 2019-

2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar döneminde önlisans, lisans ve lisansüstü öğretimde ilk 6 hafta 

derslere hiç devam etmeyen öğrenciler ve vize için yapılan değerlendirme uygulamasına 

katılmayan öğrenciler haricindekilerin derslere devam zorunluluğunun aranmamasının 

uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. 

 

7- Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü’nün 20.04.2020 tarih, 25/04 sayılı kararı ve 

ekli Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı teklifi görüşülerek; “Isparta Uygulamalı Bilimler 

Üniversitesi Önlisans-Lisans Dersleri Uzaktan Eğitim Sınav ve Değerlendirme Sistemi”nin 

aşağıdaki şekliyle kabulünün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. 

 
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

ÖNLİSANS-LİSANS DERSLERİ UZAKTAN EĞİTİM 

SINAV VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

 

Tüm dünyada bulunan “Korona Virüs Pandemisi” sebebiyle bireysel ve toplumsal sağlığımızı korumak için bazı tedbirlerin alınması durumu söz 
konusudur. Ders işleme sürecini mümkün olduğunca hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyarak evden yürütülmesi gerektiği için 2019-2020 Eğitim-Öğretim 
yılı Bahar yarıyılı ders değerlendirmeleri de uzaktan yapılacaktır. Bu değerlendirmelerin öğretim elemanları tarafından yapılabilmesi için Öğrenci Bilgi 
Sistemine “Uzaktan Eğitim Sınav Takip Modulü” eklenmiş olup öğretim elemanlarımız 22 Nisan-4 Mayıs 2020 tarihleri arasında sınav tanımlamalarını 
yapacaklardır. 

Öğrencilere yapılacak 4 farklı sınav değerlendirme yöntemi öğretim elemanlarımız tarafından belirlenebilecektir. Bu yöntemler;  
1- Ödev: Öğrencilerinizin öğretim hedefleriniz ile uyumlu üzerinde düşünmeleri ve çalışmaları için verdiğiniz konuların araştırma, planlama, 

yorumlama, raporlama gibi görevlerle değerlendirilmesidir. Öğrenciler görevlerine yönelik oluşturacakları dokümanı belirleyeceğiniz zaman aralığı içerisinde 

OBS’ye (obs.isparta.edu.tr) yükleyeceklerdir.  

2- Çevrimdışı klasik sınav: Açık uçlu soru, basitçe evet ya da hayır olarak cevaplanamayan, şıkları bulunmayan klasik, yazılı soruları ifade 

eden soru tipidir. Öğrencilerinizin OBS (obs.isparta.edu.tr) üzerinden paylaşacağınız açık uçlu soru setini içeren doküman aracılığı ile değerlendirilmesidir. 

Öğrencileriniz cevaplarını içeren dokümanı belirleyeceğiniz zaman aralığı içerisinde OBS’ye (obs.isparta.edu.tr) yükleyeceklerdir.  

3- Çevrimdışı test sınavı: Öğrencilerinizin OBS (obs.isparta.edu.tr) üzerinden paylaşacağınız çoktan seçmeli soru setini içeren doküman 

aracılığı ile değerlendirilmesidir. Öğrencileriniz cevaplarını içeren dokümanı belirleyeceğiniz zaman aralığı içerisinde OBS’ ye yükleyeceklerdir.  

4-  Çevrimiçi test sınavı: Öğrencilerinizi ders içeriği ve amaçlarıyla ilgili yeterliliğini değerlendirmek için çevrimiçi test sınavı yapılmasıdır. 

Öğrencilerinizin OBS’de (obs.isparta.edu.tr) oluşturacağınız çoktan seçmeli soru seti aracılığı ile değerlendirilmesinin yapılması için Çevrimiçi Test Modülü 

oluşturulmuştur. Öğrencileriniz soruları akademik takvimde belirtilen arasınav tarihleri arasında öğretim elemanının belirlediği süre içerisinde çevrimiçi olarak 

cevaplayacaklardır.  

 
Öğretim elemanları bu değerlendirme yöntemlerinden 1 veya daha fazlasını kullanarak arasınav, yılsonu veya bütünleme notu verebilirler. Örneğin 

sadece arasınavda ödev verilecekse sınavın yüzdesi 100 olmalıdır. Arasınav için hem çevrimiçi klasik hem de ödev verilecekse sınavların yüzdesi 40 ve 
60 olarak belirlenebilir. Yılsonu sınavının değerlendirme metodu bütünleme için aynen geçerli olacak ve bütünleme sınavı için yeni bir değerlendirme metodu 
belirlenmeyecektir. 

 
SINAV TAKİP MODÜLÜNÜN KULLANILMASI 
a) Sınav Takip Modülüne 04.05.2020 tarihine kadar sadece dersin sınav değerlendirme yöntemleri tanımlanacaktır. 

b) Akademik Takvimdeki arasınav/yılsonu/bütünleme tarihleri arasında ilgili sınavın dokümanları sisteme yüklenecektir. 

c) Arasınav/yılsonu-bütünleme sınavları değerlendirme yöntemlerinin ağırlık toplamlarının mutlaka %100 olması gerekmektedir.  

ç) Ödevler akademik takvimde yer alan arasınav/yılsonu-bütünleme sınavlarından bittiği tarihten önce teslim alınmalıdır.  

d) Çevrimdışı klasik sınav, çevrimdışı test sınavları için sunulan süre 12 saat (min) ile 48 saat (maks) arasında olmalıdır.  

e) Çevrimiçi test sınavı 25 soru olarak öğrenciye uygulanacaktır ve bunun için sisteme en az 75 soru yüklenmelidir. Öğrencilerin cevaplayacağı 
çevrimiçi test soruları ve seçenek sıraları her denemede değişecek şekilde rasgele bir algoritma ile görünecektir. Sınav esnasında bir sorun çıkması halinde 
(internet kesilmesi vb) öğrenciler sınava kaldığı yerden ve kalan süresi ile tekrar devam edebilecektir. Öğretim elemanının OBS Sınav Takip Modülü’ nde 
Çevrimiçi-Test sınavı seçeneğini kullanması halinde, tercih ettiği sınav dönemi (Arasınav, Yılsonu, Bütünleme) için akademik takvimde belirlenen tarihler 
arasında, öğrencinin istediği vakitte test sınavını bitirinceye kadar için Çevrimiçi-Test sınavı aktif olacaktır. Bu nedenle çevrimiçi- test sınavı için ayrıca bir 
sınav başlama-bitiş tarihinin belirlenmesine gerek yoktur.  

 
ÖĞRENCİNİN ÇEVRİMİÇİ TEST SINAVI UYGULAMASI 
a) Eğer bir dersin sınavı Çevrimiçi-Test olarak belirlenmiş ise; öğrencilerimiz istedikleri zaman bu dersin sınavını ilgili sınav döneminde 

Akademik Takvimde verilmiş olan süreler içinde tamamlayabileceklerdir. 
b) Örneğin arasınav döneminde bir X dersinin sınavı Çevrimiçi-Test olarak belirlenmiş olsun. Akademik Takvimde, Arasınav dönemi 4-22 Mayıs 

olarak belirlendiğinden, X dersinin sınav süresi 4-22 Mayıs tarihleri arasında olacaktır. Yani bu tarihler arasında öğrencimiz X dersinin sınavını ne zaman 



       T.C. 

       ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

       SENATO KARARLARI 

       Toplantı Tarihi : 21.04.2020 

       Toplantı Sayısı : 46 

Sayfa 4 / 4 

 

başlatacağını kendi belirleyecektir. İster gece ister gündüz kendisinin belirlediği anda sınavı başlatabilecektir. Burada en önemli nokta yukarıda belirtilen 
sınav tarihleri arasında sınavın başlatılması zorunluluğudur. 

c) Çevrimiçi-Test sınavını cevaplarken; internet bağlantısından ve/veya yaşanabilecek başkaca problemler durumunda sistem, bağlantının 
kesildiği ana kadar olan süreyi ve cevaplandırdığınız (sizin kaydederek ilerlediğiniz) soruları kaydetmiş olacaktır. Sınavı tamamlayabilmesi için sisteme 
tekrar giriş yaptığınızda, sınava kaldığınız sorudan ve kalan sınav süresinden devam edecektir. Bu durum, sınav kalan süresi tamamlana kadar devam 
edebilir.  

ç) Sınav için ayrılan sürenin tamamlanması ve/veya öğrencinin cevaplarını tamamlayarak “Sınavı Bitir” butonunu kullanması ile sınavı sonlanmış 
olacaktır.  

 

 

8- Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü’nün 20.04.2020 tarih, 25/02 sayılı kararı ve ekli 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı teklifi görüşülerek; Üniversitemizin COVID-19 küresel salgını 

nedeniyle, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan öğretim sistemine geçmiş olmasından dolayı 

önlisans, lisans, lisansüstü ve DİLMER’de uzaktan öğretim sürecinde yürütülecek olan “Isparta 

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uzaktan Öğretim Ders Uygulamaları”nın aşağıdaki şekliyle 

kabulünün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. 

 
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN ÖĞRETİM DERS UYGULAMALARI 
 

Ülkemizin yetkili kurumlarınca yapılan açıklamalar doğrultusunda, üniversitemizde 23 Mart 2020 tarihinden itibaren örgün öğretimden uzaktan eğitim 
sistemine geçiş olup bu süreçte yapılacaklar: (Bu süreçte Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu’nda eğitim ve öğretim faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik 
olmamıştır) 

 
Bu kapsamda: 

Örgün Eğitimle Yürütülen Önlisans ve lisans derslerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülmesi ile ilgili olarak; 

a) Dersler dijital içerik paylaşımlarıyla asenkron olarak veya Adobe Connect üzerinden senkron olarak OBS üzerinden yapılacaktır. 

b) Bu süreçte tüm ders notları ve ders izlenceleri Öğretim Elemanları tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine yüklenecektir.  

c) Uygulamalı dersler ile iş yeri eğitiminin ilk 6 hafta için yeterliliği, seçmeli ve zorunlu staj derslerinin bahar döneminde geçerli olmak üzere 

muaf tutulacaklardır. (Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu’nda da uygulanacaktır).  

ç) Ön lisans ve lisans derslerinden bitirme ödevi, proje dersi ve müfredat değişikliği nedeni ile açık olan dersler asenkron veya senkron olarak verilebilir.  

d) Öğrencilerin sorumlu olduğu sınav konuları öğretim elemanlarının sınav tercih durumuna göre ilgili öğretim elemanı tarafından, 

- İlk 6 haftalık örgün öğretim konularından, 
- İlk 6 hafta ile OBS’ye yüklenen dokümanlardan, 
- OBS’ye yüklenen ders dokümanlarından, 
belirlenebilecek ve öğrencilerle paylaşılacaktır 
e) Uzaktan Eğitim kararı nedeniyle "İşyeri Eğitimi Uygulamaları" dersi için üniversitemiz tarafından yapılan sigorta işlemleri sonlandırılmıştır.  

f) Teorik olarak yürütülen "İşyeri Eğitimi Dersi" Uzaktan Eğitim yoluyla yapılacaktır. (Denetçi ve Bölüm Komisyonları ile irtibatta olunuz.) 
g) Bitirme Ödevleri/Mühendislik Tasarımı, Proje dersleri için Danışmanlara ve veya ilgili komisyonlara çalışma konuları ile ilgili elektronik olarak teslim 

edeceğiniz belge, sunu, video, fotoğraf vs. formatlarında dokümanlar, jüri tarafından online/örgün (Skype, Adobe Connect, WhatsApp vs.) olarak 
değerlendirilecektir. 

Lisansüstü derslerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülmesi ile ilgili olarak; 
a) Lisansüstü programlardaki dersler; uzmanlık alan dersi, danışmanlık, seminer, yeterliliğe hazırlık ve teze hazırlık dersleri hariç olmak üzere, 

Uzaktan Eğitim Yönetim Sisteminde yürütülerek kayıt altına alınacaktır. Olası aksaklık durumunda o hafta içerisinde olmak koşuluyla ilgili öğretim elemanı 
ve öğrencilerin anlaştıkları bir gün ve saat içerisinde kayıt altına alınarak yapılabilecektir. 

b) Lisansüstü programlardaki uzmanlık alan dersi, danışmanlık, seminer, yeterlilik ve tez derslerinin; öğretim elemanları ve öğrencilerin kendi 
aralarında belirleyeceği dijital bir ortamda yapılacaktır. 

c) Lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavı, tez izleme komite toplantısı ve tez savunmalarının ve Seminer sunumlarının Uzaktan Eğitim 
Yönetim Sistemi aracılığıyla yapılacak olup, uygulama ile ilgili esaslar Enstitülerce belirlenecektir. 

ç) DİLMER' de eğitim alan yabancı uyruklu öğrencilerimiz için 06.04.2020 tarihinden itibaren senkron olarak yapılacaktır. 

d) Dersler senkron işleme sürecinde her bir ders saati en az 20 dk olacak şekilde yapılacaktır. 

e) Asenkron dersler ders yüküne sayılacak olup, Uzmanlık Alan Dersleri, Danışmanlık, Bitirme Ödevi ve Proje dersleri dışındaki dersler Adobe 

Connect üzerinden senkron olarak yapılıp kayıt altına alınması şartı ile ders ücreti ödemeleri yapılabilecek, Uzmanlık Alan, Danışmanlık, Bitirme Ödevi ve 

Proje dersleri farklı bir uzaktan eğitim sisteminde yapılabilir ve ders ücretleri öğretim elemanları tarafından ilgili birimlere yazılı beyanları üzerine 

ödenebilecektir. 

 

 

 

 


