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GENEL İLKELER 

1. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında geçerli olmak üzere Yükseköğretim Kurulu kararı 

doğrultusunda Üniversitemizde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde tüm eğitim-öğretim 

süreçlerinin (dersler, sınavlar vb.) çevrimiçi olarak yapılmasına karar verilmiştir. 

2. Ders değerlendirmesinin nasıl yapılacağı (sınav, ödev, proje vb. etkinliklerin geçme notuna etkisi), 

öğretim elemanı tarafından kampus.ebyu.edu.tr sistemi üzerinden en geç 29.05.2020 tarihine 

kadar öğrencilere duyurulacaktır. 

3. Öğrenciler sınavı sorunsuz bir şekilde tamamlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 

4. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için yönetmelikte iki ders saati olarak belirtilen süreye 

uyulması zorunlu değildir. Sınav süresi öğretim elemanı tarafından belirlenecek olup diğer kurallar 

da öğretim elemanı tarafından duyurulacaktır. 

5. Engelli öğrencilere yönelik gerekli önlemler ilgili bölüm başkanlıklarının koordinasyonunda 

öğretim elemanları tarafından alınacaktır. 

6. Kabul edilebilir sebeplerle sınava giremeyen veya sınavı yarıda kalan öğrencilere; daha önce 

kuruma bildirmiş olduğu e-posta adreslerinden, birimlerin kurumsal e-posta adreslerine ilgili 

belgeler ile birlikte (elektrik veya internet kesintisi belgesi, tarih saat gösteren ekran görüntü 

fotoğrafı vb.) başvurmaları ve ilgili birim yönetim kurulunun kabul etmesi durumunda 

belirlenecek takvim çerçevesinde çevrimiçi mazeret sınavı yapılacaktır. 

7. Öğrencilerin daha önce bildirmiş olduğu e-posta adresleri hususlarında sorun yaşamaları 

durumunda, öğrencilerin birimlerin öğrenci işleri veya birim dekan/müdür yardımcısı ile iletişime 

geçmeleri gerekmektedir. 

8. Bu Senato Kararında belirtilmeyen hususlar için; “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Önlisans 

ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”,  “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”, “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sınav 

Uygulama Esasları” hükümleri, Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin hükümleri (kopya vb.) ve YÖK 

tarafından bu süreçte alınan kararlar geçerlidir. 

 

UYGULAMA DERSLERİ/DÖNEM İÇİ STAJLARI 

1. Dönem içi stajları, uygulaması bulunan teorik dersler ile tamamen uygulamalı olan derslerin 

pandemi sürecinden dolayı yapılamayan uygulamaları, YÖK tarafından alınan karar 

doğrultusunda yüzyüze yürütülemeyeceğinden söz konusu stajların/derslerin çevrimiçi olarak 

veya sonraki yarıyılda yüzyüze telafisinin nasıl yapılacağı ilgili birim kurulu/birim yönetim kurulu 

tarafından karara bağlanacaktır. 

ARA SINAVLAR 

1. Dönem içinde yapılan etkinliklerin (ödev, proje, kısa sınav, ara sınav vb.) değerlendirme sonuçları, 

öğretim elemanı tarafından belirlenen katkı oranları dikkate alınarak ara sınav notu olarak kabul 

edilecektir.  

 

YARIYIL SONU SINAVLARI 

1. Yarıyıl sonu sınavları için tüm birimler/bölümler sınav programı hazırlayarak olası çakışmaların 

önüne geçmelidir. Yapılan sınav programları sınavların başlama tarihinden en az 15 gün önce 

öğrencilere duyurulmalıdır. Sınav takviminde sadece sınavların başlama saatleri belirtilmelidir. 

Sınav bitiş saati öğretim elemanı tarafından belirlenecektir. 

2. Tüm dersler için yarıyıl sonu sınavı yapılmak zorundadır. Yarıyıl sonu sınavı; sınav, ödev, 

proje vb. şeklinde yapılabilir. Tüm değerlendirme araçları kampus.ebyu.edu.tr sistemine 

birim/bölüm tarafından ilan edilen sınav gün ve saatinde aktif olacak şekilde yüklenecektir. 

3. Ara sınav etkinliklerinden sonra yapılan ödev, proje, sınav vb. etkinliklerinin değerlendirme 

sonuçları ile yarıyıl sonu sınavı için yapılan etkinlik sonucu,  öğretim elemanı tarafından belirlenen 

katkı oranları dikkate alınarak yarıyıl sonu sınav notu olarak hesaplanacaktır. 
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BÜTÜNLEME SINAVLARI 

1. Bütünleme sınavına girmek isteyen öğrenciler öğrenci otomasyon sistemi üzerinden bütünlemeye 

girme isteklerini belirtmek zorundadır.  

2. Yarıyıl sonu sınavları için belirtilen diğer esaslar bütünleme sınavları için de geçerlidir. 

TEK DERS SINAVLARI 

1. İlgili birim yönetim kurulunun belirleyeceği tarihlerde çevrimiçi olarak yapılacaktır. 

DİĞER SINAVLAR 

1. Yönetmelikte belirtilen diğer sınavlar da ilgili birim yönetim kurulu kararı doğrultusunda 

çevrimiçi olarak yapılacaktır. 

YAZ DÖNEMİ STAJLARI 

1. Birimler öğretim programlarında gösterilmiş olan yaz dönemi stajlarını yarıyıl sonu sınavlarından 

önce belirleyecekleri takvim ve uygulama esasları doğrultusunda planlayarak gerçekleştirebilirler. 

Stajlar, ilgili birim kurulunun alacağı karar doğrultusunda ödev, proje vb. yöntemlerle 

yaptırılabilir. 

2. Staj başvuru süreci çevrimiçi ortamda yürütülecektir. Öğrenci, ıslak imzalı başvuru evraklarını 

faks yoluyla veya belgelerin taranmış halini, birime bildirdiği kayıtlı e-posta adresinden 

gönderecektir. 

3. Birim tarafından onaylanan staj evrakları öğrencinin kayıtlı e-posta adresine gönderilecektir. 

4. Başvuru evraklarının asılları stajın tamamlanmasından sonra staj defteri ile birlikte ilgili birime 

posta yoluyla gönderilecektir. 

5. Gerekiyorsa staj sınavları ilgili birimin organize edeceği tarihlerde çevrimiçi olarak yapılacaktır.     

YAZ OKULU 

1. Üniversitemizde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı itibarı ile Yaz Okulu Uygulama Esasları 

hükümleri çerçevesinde çevrimiçi olarak yaz okulu yapılacaktır. 

2. Dersler, öğretim elemanı tarafından anlatılan senkron ya da asenkron video yüklenmesi suretiyle 

yürütülmek zorundadır.  

3. Yaz okulunda, ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar yarıyılı 

uzaktan eğitim sürecindeki esaslar doğrultusunda yapılacaktır. Bu kapsamda, yaz okulu dersleri 

için yapılan dönem içi etkinliklerinin (ödev, proje, kısa sınav, ara sınav vb.) değerlendirmeye olan 

katkısı öğretim elemanı tarafından belirlenecek ve en geç 31.07.2020 tarihine kadar 

kampus.ebyu.edu.tr sistemi üzerinden öğrencilere ilan edilecektir. 

4. Öğrenciler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde yaz okulunda açılmış olan dersleri başka bir 

yükseköğretim kurumundan alamazlar. 

5. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı yaz okulu akademik takviminin aşağıdaki şekilde güncellenmesi 

gerekmektedir.  

 

 

YAZ DÖNEMİ  

Başlangıç  Bitiş  

Ön Kayıt    13.07.2020  17.07.2020  

Katkı Payı Yatırma ve Kesin Kayıt 20.07.2020  24.07.2020  

Dersler ve Sınavlar    27.07.2020  06.09.2020 

 


