
Değerli Öğrencilerimiz, 

 

Rektörlük Ofisimiz tarafından 6 Eylül 2021’de yapılan duyuruya istinaden Güz 2021 

döneminde dersler PS/DS ve LAB şubeleri de dahil olmak üzere derslik kapasitesi ve 

pandemi koşulları göz önüne alınarak yüz yüze olarak başlayacaktır. ACWR 101 – 107 

arası tüm ACWR dersleri, TURK 100, HIST 300, BLAW 202 ve ALIS 100 dersleri ile 

Hukuk derslerinin DS şubeleri sadece çevrimiçi (online) olarak sunulacaktır. İngilizce Dil 

Hazırlık dersleri ise %40 çevrimiçi, %60 kampüste yüz yüze yapılacak şekilde 

planlanmaktadır. Bu konuda İngilizce Dil Hazırlık okulu öğrencilerine ayrıca bilgilendirme 

yapılacaktır. 

 

Tüm öğrenci, akademik ve idari kadronun 13 ve 27 Eylül 2021’de kampüse gelebilmeleri 

için tam aşılı (2 doz aşısını yaptırmış ve üzerinden en az 14 gün geçmiş) olmaları 

gerekmektedir. 

 

Aşı olmamış öğrenci, akademik ve idari kadromuzun aynı tarihler itibarıyla kampüse 

gelebilmeleri için Sağlık Merkezine örneğin alındığı tarihten itibaren 72 saatten eski 

olmamak üzere negatif PCR test sonuçlarını bildirmeleri gerekmektedir.  

 

Henüz aşı yaptırmamış olanları, kendilerinin ve başkalarının sağlığını ve esenliğini koruma 

konusunda dikkatli ve düşünceli olmaya önemle teşvik ediyoruz. 

 

Dersler, Pazartesi- Çarşamba veya Salı-Perşembe günlerinde toplamda 2x70 dakika olarak 

08.30-18.40 saat aralığında 7 ayrı saat diliminde yapılacaktır. PS/ DS ve LAB uygulama 

dersleri ise hafta içi 19.00-20.10 saat dilimine veya Cuma gününe planlanacaktır. Her dersin 

arasında 20 dakika ara olacaktır. 

 

Tüm öğrenciler ve öğretim üyeleri, her oturumun sonunda, tam havalandırma ve sınıfa temiz 

hava akışını sağlamak için dersin bitiminde sınıftan ayrılmalıdır. Ders süreleri sağlık ve 

güvenlik nedenleriyle 70 dakika ile sınırlı olduğundan, tüm öğretim üyeleri ve öğrenciler 

dersleri en fazla 70 dakika içinde tamamlama konusunda özellikle dikkatli ve tavizsiz 

olmalıdır. 

 

Tüm sınıflarda yüz yüze sürdürülen derslerde öğrenci ve öğretim üyelerinin her zaman maske 

takması zorunludur. Öğretim için kullanılan tüm derslik ve laboratuvarlarda sadece temiz 

hava sirkülasyonu olacak şekilde düzenlemeler yapılmıştır. Tüm sınıf pencereleri ve kapıları 

mümkün olduğunca açık bırakılmalıdır. Sınıflarda yiyecek ve içecek tüketilmemelidir. 

https://www.ku.edu.tr/kampuse-geri-donus/rektor-mesajlari/


 

Dersler eşzamanlı uzaktan da sunulacak olup öğrencilerin daha sonra erişimleri açısından 

ayrıca kayıt altına alınacaktır. Ders kayıtlarıyla ilgili bilgilendirme ders başlangıcında Zoom, 

Panopto ve Blackboard sistemleri ile ders çizelgelerinde ve sınıflarda yer alacak olup, ayrıca 

bu linkten de ulaşılabilecektir. 

Belirlenen dersler dışında eğitim ve öğretim yüz yüze yapılacaktır. Ancak derslere çevrimiçi 

katılım da mümkün olduğu için çevrimiçi katılan öğrencilerin derslere etkin katılımı teşvik 

edilir. Öğrenciler derse devam durumlarını Blackboard aracılığıyla sistem üzerinden 

gönderebileceklerdir. Yüz yüze derslerdeki derse devam durumlarının sistem üzerinden girişi 

ve dersle ilgili olası ihtiyaçlar ile çevrimiçi derslere kampüs içerisinden katılacak öğrencilerin 

derslere erişimleri açısından öğrencilerin elektronik cihazlarını (bilgisayar, tablet, telefon 

vb.) yanlarında bulundurmaları beklenmektedir. Yüz yüze dersler için destek gereken 

durumlarda öğretim üyesi ile iletişime geçilmelidir. Çevrimiçi sürdürülen dersler için ise 

öğrencinin elektronik cihazı bulunmadığı durumlarda uygun bilgisayar laboratuvarları 

kullanıma açık olacaktır.  

 

Sadece çevrimiçi sürdürülen dersler dahil tüm derslerde ara sınavlar ve finaller yüz yüze 

gerçekleştirilir. Bu durum, sınav değeri taşıyacak şekilde evde yapılan ödevler (take home 

exam), grup çalışması, sunum, proje, rapor, analizler vb. uygulamaların yapılamayacağı 

anlamına gelmez. Dersin gerekleri doğrultusunda bu tür sınav uygulamalarına öğretim üyesi 

karar verebilir. Değişim programı veya uluslararası öğrencilerin seyahat sınırlamaları 

nedeniyle veya özel durumları nedeniyle derslere sadece uzaktan katılmaları Üniversite 

Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış öğrenciler için, öğrenci talebine göre, bu ihtiyaca 

uygun olarak çevrimiçi sınav düzenlenmesi beklenmektedir. 

 

2021 Güz Dönemi itibariyle, dersler için harf notlandırmasına dönülecektir ve aksi 

belirtilmedikçe, ilerleyen dönemlerde öğrencilerin 'S/U' (Başarılı-Başarısız) notları alma 

seçeneği bulunmayacaktır. 

 

2021 yılında Akademik Kurul kararlarıyla ilgili hatırlatmalara bu linkten ulaşabilirsiniz.  

 

Güz 2021 Dönemi Hazırlıkları: 

 Ders planlama dönemi 13 Eylül 2021 ’de başlayacaktır. 

 Ders kayıtları 21 Eylül 2021’de başlayacaktır. 

https://confluence.ku.edu.tr/kuhelp/ithelp/remote-teaching-and-learning/recording-disclaimer
https://apdd.ku.edu.tr/wp-content/uploads/2021/09/2021-Akademik-Kurul-Kararlari-Hatirlatmalar.pdf


 Güz dönemi 27 Eylül 2021’de başlayacak olup, ders ekleme-bırakma dönemi 2 

hafta süreyle 08 Ekim 2021’e kadar devam edecektir. 

Ders seçimleri öncesinde, akademik danışmanlarla görüşmelerin 13-20 Eylül arasında 

tamamlanması beklenmektedir. Bu tarihler arasında görüşmesini tamamlamış fakat “service 

indicator” bulunan öğrencilerimiz fakülte dekanlıklarından destek alabilirler. Bu süre içinde 

görüşme yapmayan/ yapamayan öğrencilerin “service indicator” ları 24 Eylül tarihinde toplu 

olarak kaldırılacaktır. 

Faydalı Linkler: 

 

Akademik Takvim 

 

Akademik Kurul Kararları 

 

Kayıt ve Öğrenci İşleri -Nasıl Yapılır Videoları 

 

Kayıt ve Öğrenci İşleri -Sıkça Sorulan Sorular 

 

Ders Kayıt Süreci Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 

 

IT Eğitim Teknolojileri 

 

Öğrenme ve Öğretme Ofisi  (KOLT) 

  

 

Sağlıklı ve başarılı bir dönem dileklerimizle, 

 

Esra Edin Aykut 

Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörü 

    

 

https://registrar.ku.edu.tr/akademik-takvim/
https://apdd.ku.edu.tr/akademik-kurallar-ve-prosedurler/akademik-kurul/kararlar/
https://registrar.ku.edu.tr/nasil-yapilir-videolari/
https://registrar.ku.edu.tr/sikca-sorulan-sorular/
https://apdd.ku.edu.tr/kayit-sureci-hakkinda-sikca-sorulan-sorular/
https://confluence.ku.edu.tr/kuhelp/ithelp/remote-teaching-and-learning/recording-disclaimer
https://kolt.ku.edu.tr/tr/

