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Yiiksekogretim Kurulu Ba~kanhgt'nm 17.02.2023 tarihli ve 12552 sayth yazllan ile 19 
~ubat 2023 tarihli "Yiiksekogretim Kurumlanmtzda 2022-2023 Bahar Yanyth Egitim ve 
Ogretime ili~kin Sorular ve Cevaplar" ac;;tklamas1 c;;erc;;evesinde, yeni bir diizenleme yapthncaya 
kadar Universitemizin akademik birimlerinin 2022-2023 Egitim-Ogretim Yth Bahar Yanyth 
Egitim uygulamalan hakkmda; 

1) On lisans, lisans, lisansiistii programlannda 2022-2023 Egitim-Ogretim Yth Bahar 
Yanyth ders kayttlannm 20 ~ubat 2023 ve derslerin de 27 ~ubat 2023 tarihinde ba~lamas1 
ve ilgili yanythn Oniversitemiz Senatosu'nun 14 ~ubat 2023 tarih, 2023-14 sayth karan 
ve 16 ~ubat 2023 tarih, 2023-15, 17 sayth kararlan ile on lisans, lisans ve lisansiistii 
egitim1eri ic;;in belirlenen akademik takvimler dogrultusunda yiiriitiilmesine, 

2) Nisan ay1 basmda Yiiksekogretim Kurulu Ba~kanhgi tarafmdan yapdacak yeni 
diizenlemeye kadar; 

a) -Tip Fakiiltesi'nin 4, 5 ve 6. stmflanmn uygulamah egitimlerinin, 

- Di~ Hekimligi Fakiiltesi'nin 4 ve 5. s1mflannm uygulamah egitim1erinin, 

- Bahar donemi ic;;erisinde i~letmelerde mesleki eeitim yap an ( Yiiksekogretimde 
Uygulamalz Egitimler <;er<;:eve Yonetmeligi, md. 12); 

../ Eczacthk Fakiiltesi 5. stmflanmn, Saghk Bilimleri Fakiiltesi, Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Fakiiltesi ve Hem~irelik Fakiiltesi 4. stmflannm uygulamah 
egitimlerinin, Sosyal Hizmet, Aile ve Tiiketici Bilimleri ve Saghk idaresi 
Boliimlerinin 4. smtflanmn i~ yerlerindeki mesleki egitimlerinin, 

../ Meslek Yiiksekokulu programlannda yer alan i~ yerinde mesleki egitim ve staj 
uygulamalanmn, 
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../ Egitim Fakiiltesi ve Spor Bilimleri Fakiiltesi'nin ogretmenlik uygulamas1 olan 
programlanndaki 4. Slmflann ogretmenlik uygulamas1 egitimlerinin, 

Lisansiistii ogrencilerin tez cah~malanna ili~kin uygulama ve laboratuvar 
cah~malannm, 

yiiz yiize, teorik derslerinin ise uzaktan senkron ( cevrim ici) olarak: yap1hnas1, yapilan 
egitimlere ili~kin destekleyici ders materyallerinin hazrrlanarak: uzaktan asenkron 
(cevrim d1~1) olarak: da ogrencilerin eri~irnlerine acik hale getirihnesine, 

b) Lisansiistii progran~lar dahil, 2-a maddesi kapsam1 d1~mda kalan programlarda 
yiiriitiilen derslerin uzaktan senkron (cevrim ici) olarak: devam etmesine, yapilan 
egitimlere ili~kin destekleyici ders materyallerinin hazrrlanarak: uzaktan asenkron 
(cevrim d1~1) olarak: da ogrencilerin eri~irnlerine acik hale getirihnesine, 

c) Uzak:tan yapilan derslere ait uygnlama losmmm Nisan aYI ve sonrasma ertelenmesi ya 
da egitim donemini tak:ip eden yaz aylannda telafi edilerek 2023-2024 Egitim-Ogretim 
Y1h Giiz YanYlh ders kay1tlan ba~lang1emdan once sonucland1nhnasma, 

d) Yiiz yiize yap1lacak: 2-a maddesi kapsammdaki uygnlamal1 egitimlerde yoklamanm 
fiziki olarak, uzaktan yapilacak: derslerde ise uzaktan yapilmasma, 

e) 2-a maddesinde kapsarm belirlenen uygulama egitimlerinin Olcme ve 
degerlendirmesinin yiiz yiize yap1hnasma, uzaktan egitim yapilacak: derslerin ara ve 
donem sonu smavlan icin ise Yiiksekogretim Kunilu Ba~kanl1~ tarafmdan almacak: 
yeni kararlara gore Nisan aYI icerisinde degerlendirme yap1hnasma, ancak: bu derslerin 
ara smavlannm en erken 7 inci haftadan sonra planlanmasma, 

3) Uzaktan yapilacak: derslerin sorurnlu ogretim elemam tarafindan !orrum icinde 
yap1hnasma, ak:ademik ve idari personelin mesai lorrallanna tam olarak: UY!llaBI 

konusunda hassasiyet gosterihnesine, 

4) Yerle~elerimizde bnlunan kiitiiphaneler, laboratuvarlar, stiidyo ve aililyeler, kafeteryalar, 
spor tesisleri ve diger sosyal tesislerin ogrencilerimizin loillamrmna acik olmasma, 

5) 2022-2023 Egitim-Ogretim Yil1 Ballar YanYllmda kaYlt dondurmak: isteyen ogrencilerin 
ilgili ak:ademik birirnlere 17.03.2023 tarihine kadar dilekceyle b~vuru yapabilecegine ve 
ilgili donemin egitim-ogretim siiresi ile toplam kaYit dondurma siiresinden 
saYllmamasma; tezi/sanat cah~mas1 hak:kmda tez savunma smav jiirisi tarafmdan ek 
diizeltme siiresi verilen lisansiistii ogrenciler ile tez teslim a~amasmda olan lisansiistii 
ogrencilerin de bu haktan yararlanabihnesine, yabanc! dil hazrrhk egitiminin Ylllik olmasl 
nedeniyle Hacettepe Universitesi YabanCI Dil Hazrrlik Egitim ve Ogretim 
Yonetmeligi'nin 12. maddesi cercevesinde, depremden etkilenen illerde kaYith 
ogrencilerin 17.03.2023 tarihine kadar yliZlh talep etmeleri halinde ballar yanYllmda 
ogrenimlerine kendi imkanlanyla siirdiirebihnek icin izin verilmesine, 
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6) On lisans, lisans programlan i~in diizenlenen muafiyet smavlannm (Yabanc1 Diller 
Yiiksekokulu Modem Diller Birimi dersleri ve Bili~im Enstitiisii tarafmdan verilen Temel 
Bilgi ve ileti~im Teknolojileri Kullammi dersi) Muafiyet Smav takviminde yer alan 
tariblerde uzaktan ( ~evrim i~i) yapilmasma, 

7) Mezuniyetine ii~ dersi kalan ogrenciler i~in yap1lan ''ii~ ders smavlanmn" akademik 
takvimde belirtilen tarihlerde yiiz yiize yapilmasma, ancak depremden dogrudan 
etkilendigi i~in belirlenen tariblerde smava giremeyecek ogrencilerimizin ba~vurulannm 
siire klSltlamasi olmadan ilgili akademik birinilerce degerlendirilmesine, 

8) On lisans, lisans ve lisansiistii progranilarda kay1th ogrencilerden 6 :;lubat ve sonrasmda 
2022-2023 Egitim-Ogretim YII1 Giiz Yany!lma ait final, biitiinleme, mazeret, tek ders gibi 
smavlan ile lisansiistii progranilarda yeterlik veya tez smaVI olup katilmayaularm 
taleplerinin ilgili birimin yonetim kurulu tarafmdan degerlendirilerek karara 
baglanmasma, 

9) Depremden etkilenen illerde kayith olan ogrencilerden veya soz konusu illerde bulunan 
iiniversitemiz ogrencilerinden, 2a maddesi kapsarmnda tarunilanan progranilarda yiiz 
yiize uygulamah egitime devam edecek olanlarm talep etmeleri halinde; 

Birinci derece yakmlanmn ikametgiihmm veya ge~ici ikametgiihmm bulundugu 
illerdeki iiniversitenin e~ deger diploma progranilarmda ozel ogrenci olarak 
egitimlerini alabileceklerine, 

Baliar donemi sonunda, ba~anh olduklan uygulama!I egitinilerin eksiksiz olarak 
kredi yiikiinden dii~iilmesine, 

Kendilerinden aynca egitim ve ogretim iicreti talep edilmemesine, 

ozel ogrencilik taleplerinin 17.03.2023 tarihine kadar yapilmasma ve b~vurunun ilgili 
akademik birimlerce degerlendirilmesine, 

karar verilmi~tir. 
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