Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu’nun 14.05.2020 tarih ve 308 sayılı toplantısında,
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ile ilgili olarak;
 Birimlerin yarıyıla ilişkin akademik takvimlerinin ekteki şekliyle kabul edilmesine,
 Yarıyıl içi çalışmaları ve tüm sınavların, dersi veren öğretim elamanının tercihine bağlı
olarak çevrimiçi (online) ödev, proje, sunum ve sınav yöntemleri kullanılarak
yapılmasına, öğretim elemanlarının lisansüstü dersler için bu uygulamalara ilave olarak,
kayıt altına almak koşulu ile sözlü sınav da yapabilmelerine,
 Başarı notunun, tüm Hazırlık, Meslek Yüksek Okulu ve Lisans Programları için 60,
Yüksek Lisans Programları İçin 70 ve Doktora programları için 80 olmasına ve ilgili
programlarda, başarı notu bu puanların altında kalan öğrencilerin doğrudan başarısız
sayılmasına,
 Notların mutlak sisteme göre harfli notlara dönüştürülmesine ve harflendirme
işleminin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı
Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar Tablo
3’te verilen mutlak not değerlendirme sistemine göre yapılmasına,
 Dönem başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışma notunun ağırlığının %50 ve
yarıyıl sonu sınavı (veya bütünleme sınavı) notu ağırlığının %50 olarak dikkate
alınmasına,
 Yarıyıl içi notları ne olursa olsun öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmesi için yarıyıl
sonu veya bütünleme sınavından 100 üzerinden en az 45 almaları gerektiğine, bu notun
Sağlık Bilimleri ile ilgili disiplinlerde (Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık
Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi) ilgili akademik birimin Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nde belirtilen şekilde uygulanmasına,
 Mazeret sınavının sadece, yarıyıl içi çalışması sınav olarak yapılan dersler için söz
konusu olmasına,
 Dönem sonunda başarısız olunan tüm dersler için öğrencilere bütünleme sınavına girme
hakkı verilmesine,
 Mimarlık Fakültesine bağlı bölümler, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünün
bitirme projesi ve ön koşullu proje dersleri ve Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümünün proje dersleri için bütünleme sınavı ve mezuniyet sınavı yapılmamasına,
 Tüm sınav ve uygulamaların mevcut uzaktan eğitim sistemi kullanılarak yürütülmesine,
lisansüstü derslerdeki sözlü sınavlar için ise uzaktan eğitim sisteminin yanında farklı
dijital iletişim teknolojilerinin de kullanılabilineceğine,
 Sınav türü, sınav süreleri vb. süreçlerle ilgili konuların ilgili birimlerin kurullarının
yetkisine bırakılmasına,
 Uzaktan eğitim sistemi üzerinde sınav, ödev ve proje uygulamalarının nasıl yapılacağı
konusunda Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından öğretim
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elemanlarına gerekli eğitimlerin verilmesine ve öğretim elemanları ve öğrenciler için
gerekli eğitim materyallerinin hazırlanmasına,
 Sınav, ödev ve proje süreçlerinde, öğrenci tarafında yaşanabilecek teknik problemler
açısından sorumluluğun öğrencilerde olduğu noktasında gerekli bilgilendirme
çalışmalarının yapılmasına,
karar verilmiştir.
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