
20.05.2020 
 

2019-2020 BAHAR DÖNEMİNİN TAMAMLANMASI HAKKINDA 
ODTÜ MATEMATİK BÖLÜMÜNÜN ÖNERİSİ 

 

 

2019-2020 akademik yılı İlkbahar Yarıyılında başlayan COVID-19 salgını sebebiyle, final sınavları başta 

olmak üzere üniversitemizde ders değerlendirmelerinin yüz yüze yapılamaması, uygulamalı derslerin 

yapılamaması ve bu konularla bağlantılı olarak oluşan diğer sorunların giderilmesi amacıyla aşağıdaki 

düzenlemelerin yapılması önerilmektedir:  

1. İlkbahar 2020 yarıyılı dersleri için, dersten sorumlu öğretim üyesinin dersin 

değerlendirilmesinin uzaktan şeffaf, denetlenebilir ve sağlıklı şekilde yapılmasını mümkün 

görmediği durumlarda, dersi alan öğrencilere I (Incomplete) notu verebilmesi, bu notların 

ilgili Yönetim Kurulu kararı aranmadan uzatılabilmesi, uzatılan I notları için akademik 

takvimde belirlenmiş olan 4 Eylül 2020 son tarihinin geçici olarak kaldırılarak bu son tarihin 

Üniversite Senatosunun salgının seyrine göre ileride belirleyeceği uygun bir tarihe kadar 

ertelenmesi.  

2. İlkbahar 2020 yarıyılı derslerinden, dersten sorumlu öğretim üyesinin, dersin niteliği 

nedeniyle uygulamalarının (laboratuar, saha çalışması gibi) tamamı veya büyük bir kısmının 

uzaktan yapılmasını veya alternatif bir uygulamayla ikame edilmesini mümkün görmediği 

durumlarda,  bir önceki maddede yer alan koşullar dahilinde dersi alan öğrencilere I 

(Incomplete) notu verebilmesi.  

3. İlk iki madde kapsamında İlkbahar 2020 yarıyılında bir dersten I (Incomplete) notu alan ve bu 

notu Güz 2020 yarıyılı kayıt dönemine kadar harf notuna dönüşmeyen bir öğrencinin, ilgili 

dersin bağladığı (ön koşul olduğu) diğer ders veya dersleri, akademik danışmanının onayının 

olması ve diğer ders alma kuralları (ders yükü vb.) geçerli kalmak şartıyla alabilmesi, ön koşul 

şartının bu dersler için aranmaması.  

4. İlkbahar 2020 yarıyılında aldığı derslerden başarılı olduğu takdirde mezun olacak olan 

öğrencilerin harf notlarının, kendi taleplerinin olması durumunda, 1 veya 2 numaralı madde 

kapsamında diğer öğrencilere I (Incomplete) notu verilmesine karşın, bire bir sözlü sınav veya 

benzeri alternatif değerlendirme yöntemleriyle verilebilmesi.  

5. Salgının yarattığı olumsuz koşullar, akademik takvimdeki ve diğer işleyişlerdeki öngörülemez 

aksamalar, harf notu belirlenememiş dersler ve ileride oluşabilecek belirsizlikler nedeniyle, 

İlkbahar 2020 döneminden başlayarak Üniversite Senatosunun salgının seyrine göre ileride 

belirleyeceği bir tarihe kadar Sınamalı (Probation) uygulamasının tüm öğrenciler için 

yürürlükten kaldırılması. Bu süre içerisinde öğrencilerin yeni dönem ders kayıtlarının, 

Sınamalı (Probation) uygulamasının öngördüğü ilkelerin Akademik Danışmanlar ile birlikte 

dikkate alınarak, ancak salgın döneminin yarattığı özel koşul ve aksaklıkların da gözetilerek 

yapılması. 

6. Salgının sürmesi, buna bağlı olarak Güz 2020 yarıyılı ve takip eden yarıyıllarda yüz yüze 

eğitimin mümkün olamaması durumunda, yukarıdaki maddelerin ilgili yarıyıllarda da 

uygulanması. Yeni dönemler sonunda mezuniyet durumuna gelecek öğrencilerin önceki 

dönemlerden bekleyen I (Incomplete) notu değerlendirmelerinin 4 numaralı maddedekine 

benzer şekilde öne alınabilmesi.  

7. Yüzyüze eğitimin mümkün hale gelip Üniversite Senatosunun salgının seyrine göre, 

tamamlanamayan değerlendirmeler ve uygulamaların yeniden yapılabileceğini belirlediği 

tarihten önce, daha önce uzaktan yapılmış olan dersler için gerekli görüldüğü durumlarda 

hızlandırılmış hatırlatma ve telafi derslerinin yapılabilmesi, akademik takvimin bu süreleri 

dikkate alarak yeniden düzenlenmesi. 

Gerekçe: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve üniversitemizde de COVID-19 salgını, hayatın akışını 

önemli ölçüde etkilemiş ve alışılagelen süreçlerin uygulanmasını imkansız kılmıştır. Yüz yüze eğitimin 
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mümkün olmaması, ayrıca öğrenciler için yüz yüze eğitim sırasında üniversite tarafından sağlanmakta 

olan, eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya yönelik tüm uygulamalar (ders içi eğitim, yurtlar, kütüphane, 

kampüs olanakları, öğretim üyelerine ve diğer akademik kaynaklara erişim, sosyal ve kültürel 

olanaklar) bu dönem boyunca kesintiye uğramaktadır. Öte yandan, salgın süresince zamanı tamamen 

dondurmak yerine eğitim-öğretime imkanlar dahilinde devam etmenin daha faydalı ve verimli 

görüldüğü de açıktır. Yukarıdaki öneriler, içinde bulunulan olağanüstü durum kapsamında Üniversite 

Senatosu ve YÖK tarafından daha önce alınmış önlemlere bazı ek ve tamamlayıcı öneriler olarak 

gündeme getirilmektedir. Bu önerilerin hedefleri  

 İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde ders değerlendirmelerini ODTÜ’nün akademik ve 

etik değerlerinden ödün vermeden tamamlamak. Özellikle, kitle dersleri öncelikli olmak üzere 

birçok dersin çevrimiçi sınavlarında sınav güvenliğini temin etmek için üzerinde uzlaşılmış bir 

yöntemin olmaması ve bu nedenle ilgili dersler için çevrimiçi sınavların sağlıklı, güvenilir, etik 

ilkelere uygun ve adaletli şekilde yapıldığının kamuoyu vicdanını tatmin edici bir şekilde 

kontrol edilememesi, 

 Fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik uygulamalara erişimi ortadan kalkan öğrencilere zaman 

kazandırmak ve karşılaşabilecekleri bazı zorlukları hafifletmek, 

 ODTÜ’nün savunduğu öncelikli değerlerden olan adalet duygusunun öğrenciler ve kamuoyu 

gözündeki yerini korumak,    

 YÖK tarafından belirlenen İlkbahar 2020 yarıyılı değerlendirmelerini bu dönem içerisinde yüz 

yüze sınav yapmadan tamamlama kuralıyla uyumlu, bununla birlikte ODTÜ akademik 

standartlarına uygun şekilde eğitim-öğretim kazanımlarını karşılayabilecek geçici bir model 

oluşturmak,   

 Ders değerlendirmelerinin tamamlanamaması dolayısıyla mezuniyet ve benzeri durumlarda 

mağduriyet yaşayabilecek öğrenciler için geçici bir çözüm oluşturmak,  

 Çevrimiçi sınav uygulamalarında (örneğin, webcam ile öğrencinin odasını kontrol etmek gibi) 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında oluşabilecek bazı hukuksal ihtilafların önüne 

geçmek veya bunların sayısını azaltmak 

şeklinde özetlenebilir.  

Ek hususlar:  Mevcut öneriler ile ilgili bazı ek hususlar aşağıda belirtilmiştir:  

 Mevcut önerilerin, yine daha önce alınmış bir önlem olan Geçti/Kaldı (Pass/Fail) opsiyonu ile 

bir çelişki oluşturmayacağı düşünülmektedir.  

 Mevcut önerilerin uygun görülmesi durumunda yeni kayıt döneminden önce Öğrenci Kayıt 

Sisteminde, özellikle ön koşul ve probation durumları için, ilgili düzenlemelerin yapılması 

gerekebilecektir. Ayrıca, akademik danışmanlara kayıt dönemi öncesinde ek bilgilendirme 

yapılması gerekebilecektir.  

 Yaz okulu derslerinin uzaktan yapılmasına karar verilirse aynı değerlendirme esasları yaz 

okulu dersleri için de uygulanabilir.  

 Erasmus veya diğer değişim anlaşmaları ile geçici bir süre üniversitemizde bulunan 

öğrencilerle özel öğrencilik kapsamında ders alan öğrencilerin değerlendirmeleri, kendi 

taleplerinin olması durumunda, 4 numaralı maddedeki yöntem çerçevesinde yapılabilir.  


