Üniversitemizin Değerli Öğretim Üyeleri, Sevgili Öğrenciler
2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılında, COVID19 salgını nedeniyle
derslerin dijital ortamda uzaktan yürütülmesi gerekmiştir. Buna göre 28 Nisan 2020
tarihinde yapılan Senato toplantısında Akademik Takvim güncellenmiş ve Bahar
Yarıyılı programının 3 aşamada sürdürülmesi ve tamamlanması kararlaştırılmıştır.
1. Dijital ortamda yürütülen ve mevcut Akademik Takvime göre 29 Mayıs 2020
tarihinde tamamlanabilen dersler için, daha önce ilan edilmiş sınav programı
geçerlidir. Bu derslerin Dönem Sonu sınavları 1 - 12 Haziran 2020 tarihleri
arasında, Bütünleme sınavları 22 - 26 Haziran 2020 tarihleri arasında dijital
ortamda yapılacaktır. Bkz. Akademik Takvim-A:
https://www.msgsu.edu.tr/Assets/UserFiles/2020/05mayis/onlisans.lisans.akademik.takvim_guncel.pdf
2. Dijital ortamda yürütülen ancak programı tamamlanmayan bütün dersler için, 3
haftalık Telafi Dersi süresi tanınmıştır. Buna göre derslerini 22 Haziran 2020
tarihine kadar sürdürmek isteyen öğretim üyelerinin talebi ve Bölüm Kurulu’nun
uygunluk kararı doğrultusunda bu dersler için 01 - 19 Haziran 2020 tarihleri
arasında 3 hafta ek süre tanınacak ve bu derslerin Dönem Sonu sınavları 22 - 26
Haziran 2020 tarihleri arasında, Bütünleme Sınavları 29 Haziran - 03 Temmuz
2020 tarihleri arasında dijital ortamda yapılacaktır.
Bkz. Akademik Takvim (A-Telafi Dönemi)
3. Dijital ortamda yürütülemeyen dersler için 22 Haziran - 07 Ağustos 2020 tarihleri
arasında 7 haftalık yoğunlaştırılmış Yaz Dönemi Ders Programı başlatılacaktır.
Bu derslerin sınavları 10 - 14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Bkz. Akademik Takvim (B-Yaz Dönemi)
4. Akademik programda önemli kesintilere yol açan bu durumun öğrencilerimizi
mümkün olduğu kadar az etkilemesi için Üniversite olarak bazı ek tedbirler
alınmıştır. Buna göre, 03 - 09 Eylül 2020 tarihleri arasına Telafi Sınav Haftası
konmuştur. Bahar Döneminde, Telafi Döneminde, Yaz Döneminde derslere katılan
ve Ara Sınava, Dönem Sonu Sınavına ve Bütünleme Sınavına giren ancak
başarısız olan bütün öğrenciler bu haktan yararlanacaktır. Sınavlar, dersin
yürütüldüğü sisteme göre yapılacaktır.
5. Buna ek olarak, öğrencilerimiz için ayrıca Ders Bırakma Hakkı da getirilmiştir.
Buna göre, Bahar Döneminde sorumlu olduğu dersin bütün sınavlarına ve telafi
sınavına girip başarısız olan öğrencilere o dersi/dersleri isterse bırakma hakkı
verilecektir. Öğrenci Sınav Yönetmeliğine göre teori + uygulamalı dersler dışında
sadece teorik dersler için devam hakkı saklı tutularak işlem yapılacaktır.
6. Mimarlık Bölümü’nün talebi üzerine MIM499 Diploma Projesi Çalışma Takvimi
yenilenmiştir: http://www.msgsu.edu.tr/mimarlik-diploma
7. İç Mimarlık Bölümü’nün Lisans Programı Proje Dersleri Takvimi ile “ICM 499
Bitirme Projesi Jürisi ve Takvimi” İç Mimarlık Bölüm Başkanlığınca belirlenen
takvime uygun olarak yenilenmiştir.

8. Derslerin dijital ortamda uzaktan eğitime uygunluğu, dijital ortamda yapılabilen
derslerde kullanılan yöntemler, bu derslerin sınavlarında uygulanacak yöntemler
(ödev, proje, sunum, performans ve benzeri uygulamalar) ile Ara Sınav ve Dönem
Sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranları, ilgili birimler tarafından
belirlenmiş ve öğrencilere duyurulmuştur. Üniversitemiz Senatosunun 28 Nisan
2020 tarih ve 7 sayılı kararları çerçevesinde, ön lisans, lisans ve lisansüstü
derslerin Ara Sınavlarının ve Dönem Sonu sınavlarının nasıl yapılacağı
konusu akademik birimlerden gelen görüşler doğrultusunda karara
bağlanmıştır.
9. Yükseköğretim Kurulu’nun “Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”ı içinde
belirlenen kararlara göre, dijital ortamda yürütmekte olduğumuz derslerin her türlü
sınavında (Ara Sınav, Dönem Sonu Sınavı, Bütünleme Sınavı, Tek Ders Sınavı ve
Telafi Sınavı) verilecek notların, "hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve
denetlenebilir ilkeler" doğrultusunda yapılması esastır. Buna göre, bütün
sınavların ve/veya sınav yerine geçecek (yazılı ödev, yazılı/çizili proje, dijital
görüntü ve ses kaydı gibi) ölçme ve değerlendirme verilerinin somut,
belgelenebilir ve hukuki açıdan denetlenebilir olması ve bu belgelerin talep
edildiği takdirde Üniversite yönetimine sunulabilecek şekilde muhafaza edilmesi,
dersi öğretim üyesinin ve ilgili birimin sorumluluğundadır.
10. Akademik Takvime göre, 29 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanan teorik ve/veya
uygulamalı derslerin ödev, performans, proje, sunum vb. şekilde yapılacak ve
Dönem Sonu Sınavı yerine geçecek çalışmaların konuları, en geç 15 Mayıs 2020
tarihine kadar öğrencilere açıklanacaktır.
11. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi, Ön Lisans, Lisans ve
Lisansüstü programlarında yer alan ve dijital ortamda yürütülemediği için
öğrenciyle yüz yüze yapılması hususunda talepte bulunulan dersler için 22
Haziran – 07 Ağustos 2020 tarihleri arasında 7 haftalık yoğunlaştırılmış Yaz
Dönemi Eğitimi başlatılacaktır.
12. Yükseköğretim Kurulu’nun 15 Haziran 2020 İtibariyle Üniversitelerde Akademik
Takvime Dönülmesi Kararına ilişkin olarak 5 Mayıs 2020 tarihinde yaptığı
açıklamada “Akademik takvim belirlenirken öğrencilerimizin önemli bir
kısmının yurtlarından ayrılmış olması, seyahat imkânları, psikolojik durumları
ve derse uyum sağlayabilmenin sosyal koşullarının hazır olup olmaması gibi
etkenlerin yanı sıra aynı zamanda eğitim öğretim süreçlerinin büyük kısmının
dijital imkânlarla yürütülüyor olması ve yeniden örgün öğretime
döndürülmesinin zorlukları gibi hususların da göz önünde tutulması gerektiği
ortadadır. Özellikle bu yaşanılan süreçte üniversitelerimizin öğrenci merkezli bir
yaklaşımı benimsemesi gerekmektedir. Bu vazgeçilmemesi gereken esastır”
ifadesi yer almaktadır. Süreci bu anlayış doğrultusunda yönetmeye çalışan
üniversitemiz, öğrencilerimizin içinde bulunduğu güncel şartları somut olarak
tespit etmek ve bu sonuca göre kararlar alabilmek için bir anket hazırlamıştır.
Derslerin fiziki ortamda yüz yüze yapılıp yapılamayacağı konusunda verilecek
nihai karar, öğrencilerimizden gelecek bilgiler sonucunda Senato’da yeniden
değerlendirilecektir.

Buna göre, öğrencilerimizin aşağıda linki verilen anketi doldurması son derece
önemlidir: https://forms.gle/grzs2JhqMX231wJv9
13. Bahar Döneminde yapılamayan derslerin telafisi yaz döneminde başlatılacağından
Bahar Dönemi dersleri için ücretli Yaz Okulu açılmaması yönünde Senato
kararı alınmıştır. Bununla birlikte; 2019 - 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz
Dönemi’ne ait olan ve öğrencilerin mezuniyet durumlarını etkileyen derslerle
sınırlı kalmak üzere, ilgili Bölümün/Programın gerekçeli önerisi, ilgili kurulun
kararı ve Senato onayıyla ücretli Yaz Okulu açılabilecektir.
14. 08 Nisan 2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında “2019 - 2020
Bahar dönemi için öğrencilerin eksik kalan uygulama eğitimi ve süresinin,
uzaktan öğretim yöntemiyle ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri
etkinlikler veya yaz öğretimi şeklinde yükseköğretim kurumları tarafından
tamamlatılabilmesine” karar verildiği 09 Nisan 2020 tarih ve 25893 sayılı
yazısıyla bildirilmiştir. Buna göre, eksik kalan ve/veya yapılamayan stajların
uzaktan öğretim yöntemiyle ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri
etkinlikler ve/veya yaz öğretimi şeklinde yapılabilmesi mümkündür. Bu durumda
olan öğrencilerin ilgili Bölüme ve Program Başkanlığına/Koordinatörlüğüne
başvurması gerekmektedir.
15. Yetenek Sınavları ile Lisansüstü Sınav tarihleri Üniversitemiz Senatosunca
alınacak kararlara göre en geç Ağustos ayı içinde açıklanacaktır.
16. Fen Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün
2019 - 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yeterlik Sınavları ile
Tez/Eser Metni Sınavlarını yapabilmeleri için takvime 3 haftalık süre eklenmiş
ve şartların uygunluğuna göre telafilerin yüz yüze yapılabilmesi için Yaz Dönemi
derslerinin 22 Haziran 2020'de başlatılmasına karar verilmiştir.
Akademik Takvim-A (Lisansüstü):
https://www.msgsu.edu.tr/Assets/UserFiles/2020/05mayis/lisansustu.akademik.takvim_guncel.pdf
17. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19 Mart 2020 tarih ve 22490 kararı,
Üniversitemiz Senatosunun 23 Mart 2020 tarih ve 6/1 sayılı ile 28 Nisan 2020
tarih ve 7/6 kararlarına göre, 2019 - 2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında tez
İzleme ve savunma jürileri ile tez teslimi yapmak isteyen lisansüstü öğrencileri
için, Tez İzleme ve Savunma Jürileri ile Tez Teslimleri İlke ve Esaslarına
yönelik bazı düzenlemeler yapılmıştır.
Bkz. https://www.msgsu.edu.tr/news/NewsDetail.aspx?nid=3947

