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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Kısaltmalar/Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esaslar, doğal afet, salgın hastalıklar gibi kriz ve acil durumlar nedeniyle 

eğitime ara verilmesi ve örgün eğitim yapılamaması durumunda yürütülecek uzaktan eğitim 

uygulamalarına ilişkin sürecin yönetiminde esas alınacak yöntem ve kuralların belirlenmesi 

amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, doğal afet, salgın hastalıklar gibi kriz ve acil durumlar nedeniyle 

eğitim-öğretime ara verilmesi sürecinde yürütülecek uzaktan eğitim uygulamaları ile sınırlıdır. 

 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar, Yüksek Öğretim Yürütme Kurulunun, 19.03.2020 tarih ve 

75850160-104.01.02.04-E.22490 sayılı, 27.03.202 tarih ve 75850160-104.01.02.04-E.24183 sayılı 

kararı ile 29.03.2020 tarih ve sayılı 75837341-104.01.01.04/ kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Kısaltmalar/Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu metinde geçen; 

a) AYDEP: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesini, 

b) AYDEP Koordinatörlüğü: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde eğitimde kalite güvencesi 

kapsamında, Öğrenme Yönetim Sistemi olarak geliştirilen Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesini 

(AYDEP) ve Tıp Fakültesinde bu amaçla kullanılan öğrenme yönetim sistemini yürütmek amacıyla 

Rektörlük tarafından oluşturulan Koordinatörlüğü, 

c) AYDEP Öğrenme Yönetim Sistemi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından öğrenme 

yönetim sistemi olarak geliştirilen Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesi yazılımını ve Tıp 

Fakültesinde bu amaçla kullanılan öğrenme yönetim sistemini, 

d) Birim: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bünyesindeki önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde 

eğitim veren akademik birimleri ve sertifika programlarının yürütüldüğü diğer birimleri, 

e) Rektörlük: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünü, 

f) Senato: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Senatosunu, 

g) ÖYS: Öğrenme Yönetim Sistemini, 

h) Üniversite: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini, 
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i) UZEM: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Uzaktan Eğitimde Sorumlu Birimler, Uzaktan Eğitim Ortamları ve Temel İlkeler 

 

Uzaktan Eğitimde Sorumlu Birimler 

MADDE 5 – (1) Üniversitede yürütülecek uzaktan eğitim faaliyetlerinin koordinasyonu 

Üniversitemiz AYDEP Koordinatörlüğü ve UZEM tarafından yürütülecektir. AYDEP 

Koordinatörlüğü ve UZEM, uzaktan eğitim sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesi 

ve bu süreçte usul ve esaslarda belirtilen hükümlerle uyumlu kararlar alma konusunda yetkilidir. 

AYDEP Koordinatörlüğü ve UZEM, bu sürecin yürütülmesinde akademik ve idari birimler ile 

uzaktan eğitim amaçlı oluşturulan diğer destek komisyonları ile iş birliği hâlinde çalışacaktır. 

 

Uzaktan Eğitim Ortamları 

MADDE 6 – (1) Üniversitedeki uzaktan eğitim faaliyetleri senkron ve asenkron eğitimler, ders 

materyallerinin paylaşılması, değerlendirme amaçlı sınavlar, ödevler, duyurular ve bu süreçte 

eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin tüm iş ve işlemler elektronik ortamda AYDEP Öğrenme Yönetim 

Sistemi ile yürütülecektir. 

 

Temel İlkeler 

MADDE 7 – (1) Uzaktan eğitimin yürütülmesinde uyulacak temel ilkeler şunlardır: 

a) Üniversitede yürütülecek uzaktan eğitim faaliyetleri Üniversitenin resmi olarak kullandığı 

Öğrenme Yönetim Sistemleri ile gerçekleştirilecektir. 

b) Uzaktan eğitim için gerekli olan teknik donanım (bilgisayar, tablet, cep telefonu vb.) ile uzaktan 

eğitime erişim bağlantısı öğrencilerin sorumluluğundadır. 

c) Üniversitenin farklı programlarındaki tüm teorik dersler için senkron (canlı) ya da asenkron ders 

yapılacaktır. İhtiyaç halinde canlı dersler kayıt altına alınarak belirli bir süre arşivlenecek ve daha 

sonra AYDEP Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden asenkron olarak izlenebilecektir. 

d) Canlı dersler sadece Üniversite yetkili birimleri tarafından kaydedilebilir. Kaydedilen dersler 

hiçbir şekilde indirilemez ve farklı ortamlarda paylaşılamaz. 

e) Öğrencilerin uzaktan eğitimle yürütülecek derslere katılımı yönetmeliklerde belirlenen 

oranlarda zorunludur. Gerektiğinde Rektörlük kararı ile uzaktan eğitimle yürütülen derslerde devam 

zorunluluğu aranmayabilir. 

f) Uzaktan eğitimle yürütülen senkron (canlı) dersler için gerektiğinde ayrı bir program hazırlanır 

ve öğretim elemanları bu programa uygun olarak derslerini yürütürler. 
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g) Öğretim elemanları, Bologna bilgi paketinde belirlenen ve AYDEP Öğrenme Yönetim 

Sisteminde tanımlanan yeterliklere ve kazanımlara sadık kalarak derslerini yürütürler. 

h) Uzaktan eğitimle yürütülen derslerde, Bologna bilgi paketinde belirlenen ders öğrenme çıktıları 

ve temel yeterliklerin kazandırılmasına özen gösterilecektir. 

i) Uzaktan eğitimle yürütülen derslerin kazanımlarına yönelik materyaller AYDEP Öğrenme 

Yönetim Sistemine yüklenecek ve öğrencilerin erişimine açık hâle getirilecektir. 

j) Uzaktan eğitimle yürütülen derslerin öğretimi ve değerlendirilmesi sürecinde öğrencilere 

verilecek ödevler/görevler açık ve ayrıntılı biçimde belirtilecek ve öğrencilere duyurulacaktır. 

k) Uzaktan eğitimle yürütülen derslere yönelik öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, bu 

derslerin öğrenme çıktılarında belirtilen temel yeterliklere/kazanımlara odaklanan değerlendirme 

yöntem ve araçları kullanılacaktır. 

l) Teorik ve uygulamalı dersler için hangi ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarının 

kullanılacağı, ilgili bölüm/anabilim dalı/program başkanlıklarının onayı ile sorumlu öğretim elemanı 

veya Tıp Fakültesi için Başkoordinatörlük tarafından belirlenecek, alınan kararlar öğrencilere 

duyurulacaktır. 

m) Uzaktan eğitim sürecindeki ara sınav tarihi ilgili birim yönetimleri tarafından belirlenecek ve en 

az bir hafta öncesinde birim web sayfalarından ilan edilecektir. Dönem sonu sınavları ise Senato 

tarafından belirlenecek takvime uygun olarak yapılacaktır. Mazeret sınavlarına ilişkin işlemler, 

dönem sonu sınavlarından önce olmak kaydıyla ilgili birim yönetimleri tarafından yürütülecektir. 

n) Rektörlük tarafından yeni bir karar alınmadığı durumlarda, ders geçme ve notlandırma 

uygulaması geçerli mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır. 

o) Uzaktan eğitimle yürütülen derslerin süresi Rektörlük tarafından belirlenerek öğretim elemanları 

ve öğrencilere duyurulur. 

p) Uzaktan eğitimle yürütülen dersler, Birim Yönetimlerinin onayını almak koşuluyla gerektiğinde 

birleştirilerek yapılabilir. 

r) Akademik Danışmanlıklar AYDEP üzerinden yürütülecektir. İlgili öğretim elemanları 

tarafından uzaktan eğitim danışmanlık saati belirlenerek öğrencilere duyurulacaktır. 

s) Mevcut yönetmeliklerle belirlenmiş olan ölçme ve değerlendirme ile ilgili kurallar ve 

yaptırımlar, uzaktan eğitimde de geçerli olacaktır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Derslerin Uzaktan Eğitim Yoluyla Yapılması ve Değerlendirilmesi 

 

Derslerin Uzaktan Eğitim Yoluyla Yapılması 

MADDE 8 – (1) Çeşitli nedenlerle örgün eğitimin uzun süre yapılamadığı durumlarda Üniversitenin 

tüm birimlerinde teorik dersler, uzaktan eğitim şeklinde yürütülecektir. Teorik derslerin uzaktan 
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eğitimi, AYDEP Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden canlı ders şeklinde yapılacaktır. Birimler, 

uzaktan eğitim yoluyla yapılacak canlı dersler için Uzaktan Eğitim Canlı Ders Programı yaparak 

web sayfalarından ilan edeceklerdir. 

(2) Uzaktan eğitimlerde ilgili eğitim-öğretim yılı/dönemi başında yapılan ders görevlendirmeleri 

esas olacaktır. Aynı ad ve içeriğe sahip dersler belirlenecek kriterler dahilinde öğretim elemanları 

tarafından birleştirilebilecektir. 

(3) Öğrenciler, uzaktan eğitimle yürütülen derslerin konu ve kazanımlarından sorumlu olacaklardır. 

(4) Uzaktan eğitim dersleri, öğretim elemanları tarafından Bologna Bilgi Paketinde belirlenen ve 

AYDEP Öğrenme Yönetim Sistemine tanımlanan öğrenme çıktıları ve haftalık konulara uygun 

olarak yürütülecektir. 

(5) Uzaktan eğitimin teknik veya mücbir sebeplerle yapılamaması durumunda, öğretim elemanları 

ilgili Bölüm/Anabilim Dalı/Program başkanlığına haber vererek, yapamadıkları dersleri uygun bir 

zamanda telafi edebileceklerdir. 

(6) Yasal mazeretleri nedeniyle uzaktan canlı eğitim yapamayan öğretim elemanlarının, yürüttükleri 

derslerin kazanımlarına yönelik ders notları, etkinlik yönergeleri, beceri ve uygulamaya yönelik 

simülasyonlar, görüntülü ve sesli sunumlar ve diğer ders materyallerinden en az birini AYDEP 

Öğrenme Yönetim Sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Öğretim elemanları, sisteme 

yükleyecekleri materyallerin telif ve fikri mülkiyet haklarına karşı sorumlu olacaklardır. 

(7) Eğitici gözetiminde ve öğrenciyle yüz yüze yapılması gereken uygulamalı dersler ile mesleki 

beceri kazandırmaya yönelik olan (Öğretmenlik Uygulaması, Okul Deneyimi, Kurum Deneyimi, 

Topluma Hizmet Uygulaması, İş Yeri ve Hastane Stajları vb.) ve başka bir kurumda (Okul, Hastane, 

Kamu ve Özel Sektöre Ait İş Yeri vb.) yapılması gereken uygulamalar, eğitici-öğrenci etkileşimine 

imkân verecek şekilde uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak yapılacaktır. Bu yöntemlerle 

yapılamayacak uygulamalı eğitimler, yoğunlaştırılmış akademik takvim hazırlanarak izleyen tatil 

dönemlerinde veya bir sonraki dönemde tamamlanabilecektir. 

 

Uzaktan Eğitimle Yürütülen Derslerin Değerlendirilmesi 

MADDE 9 – (1) Uzaktan eğitim yoluyla yürütülen teorik ve uygulamalı derslerin ölçme ve 

değerlendirme sürecinde farklı yöntemler ve araçlar kullanılabilir. Uzaktan eğitimle yapılan derslerin 

değerlendirilmesinde kullanılabilecek yöntemler ve araçlar şunlardır: 

a) Çevrim İçi (Online) Test: Öğrencilerin eş zamanlı veya zaman tanımlı olarak sisteme giriş 

yaparak soruları yanıtlamasına imkân veren ölçme ve değerlendirme uygulamasıdır. Çevrim içi test, 

altyapının ve sınav güvenliği koşullarının sağlanması durumunda öğrenme kazanımlarının nesnel 

biçimde değerlendirilmesinde kullanılabilecek yöntemlerden biridir. Çevrim içi test uygulamaları 

için güvenlik önlemlerinin (kimlik doğrulama, ekran denetimi, kamera denetimi, öğrencinin 

cevapladığı soruya tekrar dönmemesi ve kayıt altına alma vb.) sağlanması gerekmektedir. Çevrim 

içi testler çoktan seçmeli, çoklu seçmeli, boşluk doldurmalı ve eşleştirmeli olarak 

hazırlanabilmektedir. 
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b) Çevrim İçi (Online) Yazılı: Öğrencilerin eş zamanlı veya zaman tanımlı olarak sisteme giriş 

yaparak önceden belirlenen ve uzun yanıt gerektiren açık uçlu soruları yanıtlamasına imkân veren 

değerlendirme uygulamasıdır. Çevrim içi yazılı sınav uygulamasında sorulan sorular, öğrenci 

tarafından bilgisayar ortamında farklı dosya türleri (Kelime işlemci, hesap tablosu ve sunum 

programları vb.) kullanılarak yanıtlanabileceği gibi, kâğıt kalem kullanılarak da yanıtlanabilecektir. 

Bu durumda öğrenci cevapları, belirlenen süre içerisinde elektronik dosya ya da görüntü olarak 

öğretim elemanına ulaştıracaktır. Ayrıca öğretim elemanı tarafından çevrim içi yazılı sınavların 

puanlanmasının nasıl yapılacağına ilişkin, bir sınav yönergesi hazırlanarak öğrencilere bildirilmesi 

gerekmektedir. 

c) Çevrim içi (Online) Sözlü: Öğrencilerin eş zamanlı olarak sisteme giriş yaparak eğiticinin bire 

bir soracağı, önceden hazırlanmış, cevapları ve puan değeri belirlenmiş sözlü soruları yanıtlamasına 

imkân veren ölçme ve değerlendirme uygulamasıdır. Çevrim içi sözlü, altyapının ve sınav güvenliği 

koşullarının sağlanması durumunda öğrenme kazanımlarının nesnel biçimde değerlendirilmesinde 

kullanılabilecek yöntemlerden biridir. Çevrim içi sözlü uygulamaları için güvenlik önlemlerinin 

(kimlik doğrulama, ekran denetimi, kamera denetimi ve kayıt altına alma vb.) sağlanması 

gerekmektedir. 

d) Çevrim içi (Online) Uygulama Sınavı: Öğrencilerin eş zamanlı olarak sisteme giriş yaparak 

eğitici tarafından önceden hazırlanan performansları ve puan değerleri belirlenmiş simule olgu 

senaryolarını değerlendirilmesine imkân veren ölçme ve değerlendirme uygulamasıdır. Çevrim içi 

uygulama sınavı, altyapının ve sınav güvenliği koşullarının sağlanması durumunda öğrenme 

kazanımlarının, yeterliliklerin ve yetkinliklerin nesnel biçimde değerlendirilmesinde 

kullanılabilecek yöntemlerden biridir. Çevrim içi uygulama sınavı için güvenlik önlemlerinin 

(kimlik doğrulama, ekran denetimi, kamera denetimi ve kayıt altına alma vb.) sağlanması 

gerekmektedir. 

e) Çevrim İçi (Online) Mülakat: Öğrenci performansının canlı olarak gözlenmesini sağlayan 

uygulamadır. Ders kazanımlarının özelliğine göre sesli ya da video bağlantı araçları kullanılarak 

öğrencinin bireysel performansı değerlendirilir. E-mülakatın değerlendirmesinde öğrenciden 

beklenen performansın ne olacağı ve nasıl puanlanacağına yönelik bir değerlendirme yönergesi 

hazırlanmalı ve mülakat esnasında puanlanmalıdır. 

f) Performans Ödevi: Beceri temelli olan ve performans gerektiren öğrenme çıktıları için 

kullanılan değerlendirme uygulamasıdır. Uzaktan eğitim kapsamında uygulanacak performans 

ödevi, teorik ve uygulama derslerinde kullanılabilir. Performans görevi, rapor yazma (araştırma, 

inceleme vb.), sunum yapma (konu anlatımı, içerik tanıtımı vb.), ürün oluşturma (yazılım geliştirme, 

etkinlik hazırlama, mimari/sanatsal tasarımlar vb.), beceriyi kullanma ya da sergileme (deney yapma, 

tanı/tedavi süreçlerini uygulama, enstrüman çalma, örnek ders anlatımı vb.) gibi performansa dayalı 

öğrenci ürünlerinin değerlendirilmesi için kullanılır. Evde Yap-Gönder (Take-Home) uygulamaları 

da bu yönteme dâhildir. Öğrenci performansı metin, ses, görüntü, video, bağlantı, söz dizimi vb. 

dosya formatında dijital ortamda aktarılabilir olmalıdır. Öğrenci performansı, hazırlanıp gönderilen 

materyal üzerinden değerlendirilir. Bu süreçte performans değerlendirmesinin nesnel olabilmesi için 

değerlendirme ölçütleri ve puanlama anahtarının belirlenmesi ve ödevle birlikte öğrenciye iletilmesi 

gerekmektedir. 
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MADDE 10 – (1) Uzaktan eğitim yöntemleri ile yürütülen derslerin değerlendirmesi, içeriğine ve 

kazanımlarına göre yukarıda açıklanan değerlendirme yöntemlerinden biri ya da birkaçı ile 

yapılabilir. Öğretim elemanları yürüttükleri dersin özelliğine göre hangi değerlendirme yöntemini 

kullanacaklarına karar verebilirler. Bu süreçte öğretim elemanları sırasıyla aşağıdaki işlemleri 

yapacaklardır: 

a) Derslerinin içeriği ve kazanımlarına uygun değerlendirme yöntemini belirlemek. 

b) Belirlenen değerlendirme yöntemine uygun sınav sorularını/kağıtlarını hazırlamak. 

c) Sınav sorularının değerlendirmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve puanlama 

yönergesini hazırlamak. 

d) Yürütülen dersin sınav yöntemi ve değerlendirme ölçütlerini dersin bağlı olduğu 

Bölüm/Anabilim Dalı/Program başkanlığına ileterek onay almak. 

e) Belirlenmiş olan takvime göre sınavı uygulamak ve puanlama yönergesine göre değerlendirip 

ilan etmek. 

 

MADDE 11 – (1) Uzaktan eğitimle yürütülen derslerin değerlendirmesinde, öğrencilere ara sınav 

yerine geçecek en az bir sınav yapılacaktır. Yüz yüze eğitim şartlarının oluşmadığı durumlarda 

dönem sonu sınavı (final) yerine geçecek bir sınav notu verilecektir. Sınav notları, yukarıda 

açıklanan değerlendirme yöntemleri ve bu yöntemlerde uyulacak kurallara uygun olarak verilecektir. 

Uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak yapılacak ara sınavların değerlendirmesinde puan ağırlığı 

YÖK tarafından alınacak kararlar saklı kalmak kaydı ile mevcut mevzuatla uyumlu olacaktır. 

(2) Dönem sonu sınavları, koşulların normalleşmesi durumunda yüz yüze ortamlarda yapılacak 

ancak örgün eğitim yapma imkânının bulunmadığı hâllerde Rektörlük tarafından alınacak karara 

göre belirlenecek tarihte 9. ve 10. maddelerde belirtilen usullere uygun olarak yapılacaktır. 

(3) Olağan günlük yaşamı uzun süre kısıtlayıcı nitelikteki doğal afet, salgın ve acil durum 

dönemlerinde, sınavların uzaktan eğitim yöntemleriyle sağlıklı ve güvenli biçimde yapılamayacağı 

durumlarda, öğrencilerin değerlendirmesi Senato kararı ile ders yürütücüsünün izlenimine dayalı 

olarak başarılı/başarısız ve/veya geçti/kaldı yöntemi kullanılarak yapılabilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Özel Hükümler 

 

MADDE 12 – (1) Uygulamaları başka kurumlarda yapılması gereken derslerin (Öğretmenlik 

Uygulaması, Okul Deneyimi, Kurum Deneyimi ve Topluma Hizmet Uygulaması, Hitabet 

Uygulaması vb.) uygulamalarının ölçme ve değerlendirmesinde 10. ve 11. madde hükümleri geçerli 

olacaktır. 
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MADDE 13 – (1) Yapılamayan işyeri/yaz stajlarının telafileri Rektörlük kararı ile belirlenen tarihler 

arasında yapılacaktır. 

(2) Mezun aşamasında olan öğrencilerin, doğal afet, salgın ve acil durum dönemlerinde 

yapılamayan işyeri/yaz stajları, ders yürütücüsü tarafından verilecek ödev/görevlerin yerine 

getirilmesi koşuluyla ve birimin de önerisi doğrultusunda Senato kararı ile tamamlanmış 

sayılabilecektir. 

 

MADDE 14 – (1) Fen ve Mühendislik programlarının son döneminde mesleki deneyim kazandırma 

amacıyla ilgili sektör işletmelerinde ve iş başında uygulamalı eğitim şeklinde yürütülen 7+1 ve 

Meslek Yüksekokullarının bazı programlarında 3+1 şeklinde yer alan “uygulamalı eğitimlerin” 

yürütülmesinde hangi yöntemlerin uygulanacağı ilgili Bölüm/Anabilim Dalı/Program başkanlığı 

tarafından belirlenecektir. Bu kapsama giren derslerin ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı 

ise ilgili Bölüm/Anabilim Dalı/Program başkanının onayı alınarak dersi yürüten öğretim elemanı 

tarafından 10. ve 11. madde hükümlerine göre yapılacaktır. 

 

MADDE 15 – (1) Sağlık Programlarının yürütüldüğü birimlerde öğrencilerin staj/uygulama 

eğitimlerini; sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekler veya uzaktan öğretim 

yoluyla, simülasyon eğitimi, proje, vaka analizi vb. faaliyetlerle tamamlayabileceklerdir. Usul ve 

esaslarda belirlenen çerçeveye uygun olarak, ilgili birim yönetimi kararı ile son sınıf haricindeki 

diğer sınıfların stajlarının telafileri yoğunlaştırılmış akademik takvim çerçevesinde tatil 

dönemlerinde yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim öğretim yılı içerisinde de yapılabilecektir. 

Yoğunlaştırılmış akademik takvim ilgili birim yönetimleri tarafından belirlenerek, öğretim 

elemanları ve öğrencilere duyurulacaktır. Bu derslerin ölçme ve değerlendirme sürecinde 10. ve 11. 

madde hükümleri geçerli olacaktır. 

 

MADDE 16 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretime ara verilmesi nedeniyle yapılamayan ders ve 

staj kurullarının eğitimi ve değerlendirmesi usul ve esaslarda belirlenen çerçeveye uygun olarak 

Dekanlık tarafından alınacak kararlar doğrultusunda yapılacaktır. 

(2) Eğitici öğrenci etkileşimi gerektiren ve uzaktan eğitim ile yapılamayan uygulamalı eğitimler 

yoğunlaştırılmış akademik takvim çerçevesinde izleyen tatil döneminde tamamlanacaktır. 

Yoğunlaştırılmış akademik takvim Dekanlık tarafından belirlenerek öğretim elemanları ve 

öğrencilere duyurulacaktır. 

 

MADDE 17 – (1) Zorunlu hazırlık sınıflarında yürütülen derslerin eğitimi ve değerlendirme süreçleri 

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından usul ve esaslarda belirlenen çerçeveye uygun 

olarak belirlenecektir. 
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MADDE 18 – (1) Laboratuvar, atölye, arazi, salon, saha, tezgah vb. özel nitelikte mekan ve malzeme 

kullanmayı gerektiren uygulamalı derslerin eğitimi ve değerlendirme süreçleri, ilgili birim yönetimi 

tarafından usul ve esaslarda belirlenen çerçeveye uygun olarak alınacak kararlar doğrultusunda, 

belirlenen tarihler arasında yoğunlaştırılmış akademik takvim çerçevesinde yürütülecektir. Bu 

derslerin ölçme ve değerlendirmesinde 10. ve 11. madde hükümleri geçerli olacaktır. 

 

MADDE 19 – (1) Üniversitede yürütülen sertifika programlarında yer alan teorik ve uygulamalı 

dersler ile bu derslere stajların yürütülmesi ve değerlendirmesi, ilgili birim yönetimleri tarafından 

usul ve esaslarda belirlenen çerçeveye uygun olarak yapılacaktır. 

 

MADDE 20 – (1) Ölçme ve Değerlendirme amacıyla yapılacak olan sınavlar, seminer sunumları, 

tez savunmaları, doktora yeterlik sınavları, staj mülakatları vb. uygulamalar AYDEP Öğrenme 

Yönetim Sistemi kullanılarak yapılabilir. Bu yöntemle yapılacak sınavlar kayıt altına alınacaktır. 

 

MADDE 21 – (1) Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, Üniversitenin yetkili kurulları 

tarafından alınacak kararlar geçerli olacaktır. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 

 

Yürürlük 

MADDE 22 – (1) Bu yönerge, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği 

tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 23 – (1) Bu yönerge hükümlerini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür. 


