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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı 

Yüz Yüze Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Uygulama Esasları

Pandemi koşulları ve eğitim-öğretim uygulamalarımızın gelişmelerine bağlı olarak; 

ayrıca akademik birimlerin raporları ile Üniversitemizin aldığı önlemler dikkate 

alındığında, hibrit eğitimin seyreltilmiş yüz yüze bölümünün yapılmasına ilişkin 

düzenlemeler, akademik birimlerin değerlendirmelerine göre gerçekleşecektir. 

Fakülte/MYO/Enstitü farklılıkları olabileceği gibi bölüm/program farklılaşmaları ise 

gereksinimlere göre düzenlenecektir. Bu kapsamda,

 Seyreltilmiş zaman-mekan dönüşümlü hibrit eğitim modeli kapsamında 

öncelikle pratik, laboratuvar ve uygulamalı eğitim gerektiren derslerin yanı sıra 

farklı sınıf düzeylerinde bazı teorik derslerin seyreltilmiş ve sağlık önlemleri 

alınarak yüz yüze yapılması için öğrencilerin kampüslere gelmesi sağlanacaktır.

 Yüz yüze eğitim ile yürütülen uygulamalı dersler kapsamında sınıf, laboratuvar 

vb öğretim ortamlarında yapılan derslere ilişkin bir rapor hazırlanması; bu 

raporda öğrenci sayısı, öğretim ortamı, öğretim süresi, yapılan çalışmalar ve 

etkinlikler ile alınan önlemlerin belirtilmesi ve öğretim ortamının fotoğraflanarak 

4 haftada bir Rektörlüğe iletilmesi gerekmektedir.

 Salgın seyrine bağlı olarak 15 Mart 2021 tarihinden itibaren çevrimiçi 

uygulamaların yanı sıra seyreltilmiş zaman-mekan dönüşümlü yüz yüze eğitim-

öğretime başlanacaktır.

 Yüz yüze eğitim gerektiren dersler için Bölüm/Program düzeyinde farklı 

uygulamalar Dekanlık/Müdürlüklerin denetimi ile yapılacaktır. 

 Kampüslere yüz yüze eğitim için gelen öğrencilerin sınıflara HES kodu ile 

alınması ve her türlü sağlık ile güvenlik önlemlerinin titizlikle yerine getirilmesi 

sağlanacaktır.

 Öğrencilerin yüz yüze derslere katılımında gerekli sağlık kurallarına uymaları 

esastır. Ders esnasında maske takılması, öğretim elemanı ile öğrencilerin 

fiziksel mesafeye özen göstermeleri gerekmektedir.
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 Pandemi koşullarına göre gözden geçirilmek üzere, ara sınavlar ve dönem sonu 

final sınavları “yüz yüze” gerçekleştirilecektir. Ara sınavların seyreltilmiş zaman 

mekan uygulamasına bağlı olarak tek bir haftada değerlendirilmemesi 

gerekmektedir. Buna bağlı olarak akademik birim yöneticileri, akademik 

biriminin bulunduğu binalardaki mekanları diğer akademik birimlerle koordineli 

olarak ara sınavlarda kullanmak üzere planlamalar gerçekleştirebilir.

 Başkent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğinde açıklanan biçimde rapora bağlanmış bir hastalığı yüzünden 

veya ilgili öğretim elemanı ve bölüm ya da program başkanı tarafından geçerli 

bulunan başka bir zorunlu nedenle sınava girememiş öğrenciler, talep etmeleri 

halinde, mazeret sınavına girebilirler.

 Lisansüstü eğitimlerin yüz yüze yapılması tercih edilebilecektir. Bunun yanı sıra 

tez savunmaları, doktora yeterlik sınavları ile proje sunumları yüz yüze 

yapılacaktır. 

 Engelli öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda akademik danışmanlar ve engelli 

birim temsilcileri gerekli planlamaları yapacaktır. Bu konuda yapılan 

düzenlemeler ve alınan önlemler Rektörlüğe bildirilecektir.

 Öğrencilerin, ofis saatlerinde herhangi bir sosyal mesafe sorunu yaratmayacak 

şekilde öğretim elemanları ile yüz yüze görüşmeleri teşvik edilecek ve öğrenciler 

bu yönde mutlaka bilgilendirilecektir.

 Ulaşım, BÜGEV vb. hizmetler için yüz yüze eğitimde kampüse gelecek öğrenci 

sayılarının belirlenmesi gerekmektedir. Akademik birimler kampüse gelecek 

olası öğrenci sayılarını 15 Mart 2021 tarihinin bir hafta öncesinden Rektörlüğe 

bildirecektir.

 Salgın döneminde Üniversitemiz eğitim-öğretim uygulamaları Yüksek Öğretim 

Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği koşullara bağlı olarak yeniden 

değerlendirilecektir.

Pandemi koşullarında hibrit eğitimin yüz yüze kısmına ilişkin, Üniversitemizin aldığı 

önlemler doğrultusunda yeni normal uygulamaların başlatılmasını rica ederim.

Prof. Dr. Ali Haberal 

Rektör




