
KSÜ 2022-2023 BAHAR YARIYILI EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ SENATO KARARI 

(22.02.2023) 

Yaşanan deprem felaketi tedbirleri kapsamında Üniversitemizde lisans, önlisans ve lisansüstü düzeydeki tüm 

programlarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülmesine, gereği için Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığı ile Enstitü Müdürlüklerinin görevlendirilmesine oy birliği ile; 

1. Üniversitemizde 2022-2023 Yılı Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretim 6 Mart 2023 tarihinde, ekteki Akademik

Takvim esas alınarak başlatılacaktır. Eğitim ve öğretim uzaktan öğretim (online) yöntemi ile asenkron (eş

zamansız) uygulanacaktır.

2. Uzaktan öğretim sürecinde dersler mevcut haftalık ders programına uygun olarak eş zamansız yürütülecektir.

Derslerin yürütülmesinde, KSÜ Öğrenim Yönetim Sistemi (KSÜ-ÖYS) üzerinden farklı görüntülü iletişim

kanalları kullanılacaktır. Bunun yanında ders notu, sunum gibi destekleyici dijital materyallere de yer

verilebilecektir. Ders anlatım videoları ve ders dijital materyalleri sisteme yüklenerek öğrencilerin

kullanımına sunulacaktır. Eğitim videoları mevcut haftalık ders programındaki saatten önce KSÜ-ÖYS'ye

yüklenecektir. Sistem üzerinde (uzem.ksu.edu.tr) sistemin kullanımı ve derslerle ilgili gerekli eğitim

materyalleri bulunmakta olup dersler Eğitim Yönetim Sistemi (eys.ksu.edu.tr) üzerinden yürütülecektir.

Uzaktan öğretimin yürütülmesi için gerekli teknik donanım (mikrofon, kamera, hoparlör gibi) ve ortam

konusunda birimlerin gerekli tedbirleri kendi özkaynaklarından karşılaması ve eğitim-öğretim başlangıcına

kadar hazırlaması gerekmektedir.

3. Öğrencilerin kayıt, ders kayıt ve kayıt düzeltme işlemleri ara sınavların başlamasından bir hafta öncesine kadar

tamamlanacaktır. Ders kayıtlarında, çakışmalara izin verilecektir.

4. Öğrenim harçları kanun gereği alınmakta olup bu konuda üniversite yönetiminin yetkisi bulunmamaktadır.

Ancak Üniversitemiz Yönetimince, bu dönem için harçlar ile ilgili işlemler yeni yasal bir düzenleme oluncaya

kadar ertelenmiştir.

5. Derslere ait laboratuvar ve uygulama kısımları Nisan ayından sonraya bırakılacaktır. Uzaktan öğretimin Nisan

ayından sonra da devam etmesi halinde bu şekildeki uygulamalar, alınacak karar ile yaz döneminde

yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine de ertelenebilecek veya uygulamalı proje

çalışmalarıyla tamamlanabilecektir.

6. YÖK’ün belirttiği uygulamalı eğitimin ağırlıklı olduğu alttaki listede yer alan programların öğrencileri, sadece

bahar dönemiyle sınırlı kalmak koşuluyla “Özel öğrenci” statüsünde uygulamalı eğitimlerine başka

üniversitelerde devam edebileceklerdir. Özel öğrencilik statüsü ile Üniversitemizde kayıtlı öğrencilerin, farklı

bir üniversitedeki eş değer diploma programından olmak kaydıyla ders alabilmesi ve başarılı olduğu derslerin

kredisini saydırabilmesi imkânı sağlanmış olacaktır.

▪ Tıp Fakültesi’nin 4, 5. ve 6. sınıf öğrencileri,

▪ Diş Hekimliği Fakültesi’nin 4 ve 5. sınıf öğrencileri,

▪ (7+1) programı uygulayan Mühendislik Fakültelerinin (+1) dönemdeki öğrencileri,

▪ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Afşin Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik ve Ebelik programlarının 4. sınıf

öğrencileri,

▪ İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan programların öğrencileri,

▪ Öğretmenlik Uygulaması dersinin öğrencileri

7. YÖK tarafından belirtilen aşağıdaki şartları birlikte sağlayarak “Özel Öğrenci” olarak başka üniversitelere

giden öğrencilerin, eğitim aldığı üniversitedeki müfredatları kabul edilecektir. Müfredat uyumu şartı

aranmayacaktır.

- Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak veya birinci derece yakınları deprem

bölgesindeki illerde ikamet edip deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan üniversitelerde kayıtlı öğrenci

olmak

- Uygulamalı dersleri alması gerekli programlarda kayıtlı öğrenci olmak (6. Madde öğrencileri)

- Özel öğrencilik şartlarını sağlayan öğrenciler; birinci derece yakınlarının ikametgahının veya geçici

ikametgahının (birinci derece yakınlarının deprem nedeniyle yaşamakta olduğu il) bulunduğu illerdeki

üniversitelerin eş değer diploma programlarına başvuru yapabilecektir. Geçici ikametgahın 5490 sayılı Nüfus

Hizmetleri Kanunu’nun 52. maddesinde öngörülen nüfus müdürlüğü veya muhtarlıklardan alınan adrese

ilişkin belge ile ispat edilmiş olması şart değildir. Yurt müdürlüğünden alınan yazı, kira sözleşmesi veya

yanında ikamet edilen aile tarafından ikametgahı teyit eden yazı da geçerli olacaktır.

8. Özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen öğrenciler, başvuru dilekçesi ve YÖK e-transkriptten aldığı

öğrencilik belgesi ile özel öğrenci olmak istediği üniversitenin öğrenci işleri daire başkanlığına başvurması

ve özel öğrencilik statüsü kazandığını Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak

bildirmesi yeterli olacaktır. Özel öğrencilik başvurusunun, başvuruda bulunulacak üniversitenin Bahar

Yarıyılı eğitim ve öğretime başlama tarihinden itibaren 3 hafta içinde yapılması gerekmektedir. Dönem

sonunda Üniversitemiz, başkaca bir işleme gerek olmaksızın öğrencinin başarı durumunu,

YÖK e-transkript üzerinden kabul edecektir. Özel öğrencilik için ayrıca bir ücret ödenmeyecektir. Özel

öğrencilikte geçen süre “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Programlar Arasında Geçiş, Çift



Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”teki özel 

öğrencilik süresinden sayılmayacaktır. 

9. Sağlıkla ilgili programlarda YÖK tarafından belirtilen şartları taşımayan veya başka bir üniversitede yüz

yüze eğitim almak istemeyen öğrenciler, üniversitemizde yüz yüze eğitim alabileceklerdir. Ancak

Üniversitemizde öğrencilerin eğitimlerini sağlayacak şekilde normal sağlık hizmeti verilmesi söz konusu

olmadığı için bu eğitim en erken Nisan ayında başlayacaktır. Dolayısıyla öğrencilerin süre kaybı söz konusu

olabilecektir. Bu eğitim programlarının ayrıntıları ilgili fakülteler tarafından düzenlenecektir.

10. “Öğretmenlik Uygulaması II” dersini alacak öğrenciler, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine

mahsus olmak üzere; “Öğretmenlik Uygulaması II” dersinin ilk ve ortaöğretim kurumlarının açık olduğu

dönemde yapılması gerektiği dikkate alınarak, Üniversitemizdeki öğretmenlik programları, rehberlik ve

psikolojik danışmanlık programı ile ilahiyat/islami ilimler programlarının son sınıf öğrencileri, talepleri

halinde bu derse halihazırda üniversitemizde devam edebilecektir. Üniversitemizde öğretmenlik uygulaması

II dersinin koordinasyonu, bu dersin verildiği birimlere ait olup diğer dersler uzaktan öğretim yöntemi ile

alınmaya devam edilecektir.

11. Mezun duruma gelmiş ve stajı eksik kalmış olan ön lisans ve lisans programı öğrencileri, kayıtlı oldukları

programın müfredatında yer alan zorunlu stajlarını ilgili işyerlerinde yüz yüze yerine getireceklerdir.

12. Talep etmeleri durumunda öğrenciler, Bahar Yarıyılının başlangıç tarihinden itibaren 3 hafta içinde kayıt

dondurma başvurusunda bulunabilecektir. Öğrencinin kayıt dondurduğu dönem azami öğrenim süresinden

sayılmayacaktır. Mazeretleri nedeniyle kayıt dondurma tarihlerinde başvuru yapamayanların, mazeretlerini

belgelendirerek başvurmaları halinde talepleri yeniden değerlendirilecektir.

13. Bahar yarıyılı sınavlarının online veya yüz yüze yapılması ile ilgili karar daha sonra alınacaktır. Ancak 2022-

2023 Güz Yarıyılında yapılamayan tek ders sınavları 30 Mart 2023 Perşembe günü online olarak yapılacaktır.

14. Enstitüler kendi akademik takvimlerini uygulamaları için yetkilendirilmiştir. Lisansüstü programlardaki

yeterlik sınavları, tez izleme komiteleri ve tez savunmaları kayıt altına alınabilir ve denetlenebilir olmak

kaydıyla dijital ortamda yapılacaktır. Mezun aşamasındaki öğrenciler, yarıda kalan işlemlerini 23 Haziran

2023 tarihine tamamlayacaklardır.

15. Uzaktan öğretim sürecinin tüm işlemlerinde, “KSÜ Uzaktan Öğretim Yönergesi” esas alınacaktır.



KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 

2022-2023 YILI BAHAR YARIYILI AKADEMİK TAKVİMİ 

(Deprem nedeniyle düzenlenen) 

HAFTA BAŞLAMA BİTİŞ 

1 6 Mart 2023 Pazartesi 10 Mart 2023 Cuma 

2 13 Mart 2023 Pazartesi 17 Mart 2023 Cuma 

3 20 Mart 2023 Pazartesi 24 Mart 2023 Cuma 

4 27 Mart 2023 Pazartesi 31 Mart 2023 Cuma 

5 3 Nisan 2023 Pazartesi 7 Nisan 2023 Cuma 

6 10 Nisan 2023 Pazartesi 14 Nisan 2023 Cuma 

7 17 Nisan 2023 Pazartesi 21 Nisan 2023 Cuma 

8 24 Nisan 2023 Pazartesi 28 Nisan 2023 Cuma 

9 1 Mayıs 2023 Pazartesi 5 Mayıs 2023 Cuma 

10 8 Mayıs 2023 Pazartesi 12 Mayıs 2023 Cuma 

11 15 Mayıs 2023 Pazartesi 18 Mayıs 2023 Perşembe 

12 22 Mayıs 2023 Pazartesi 26 Mayıs 2023 Cuma 

13 29 Mayıs 2023 Pazartesi 2 Haziran 2023 Cuma 

14 5 Haziran 2023 Pazartesi 9 Haziran 2023 Cuma 

BAŞLAMA BİTİŞ 

2022-2023 Güz Yarıyılında yapılamayan tek ders 

sınavları 
30 Mart 2023 Perşembe 

Öğrenci kayıt, ders kayıt, kayıt düzeltme 6 Mart 2023 Pazartesi 18 Mayıs 2023 Perşembe 

Özel Öğrencilik ve Kayıt Dondurma işlemleri 6 Mart 2023 Pazartesi 24 Mart 2023 Cuma 

Ara Sınavlar 20 Mayıs 2023 Cumartesi 28 Mayıs 2023 Pazar 

Ara Sınavların İlanı 20 Mayıs 2023 Cumartesi 2 Haziran 2023 Cuma 

Mazeret Sınavları 5 Haziran 2023 Pazartesi 6 Haziran 2023 Salı 

Mazeret Sınavları İlanı 5 Haziran 2023 Pazartesi 7 Haziran 2023 Çarşamba 

Yarıyıl Sonu Sınavları 12 Haziran 2023 Pazartesi 23 Haziran 2023 Cuma 

Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanı 12 Haziran 2023 Pazartesi 2 Temmuz 2023 Pazar 

Yarıyıl Bütünleme Sınavları 3 Temmuz 2023 Pazartesi 7 Temmuz 2023 Cuma 

Yarıyıl Bütünleme Sınav Sonuçlarının İlanı 3 Temmuz 2023 Pazartesi 12 Temmuz 2023 Çarşamba 

Tek Ders Sınavları 14 Temmuz 2023 Cuma 

Tek Ders Sınav Sonuçlarının İlanı 14 Temmuz 2023 Cuma 16 Temmuz 2023 Pazar 

Yaz Stajı 3 Temmuz 2023 Pazartesi 29 Eylül 2023 Cuma 

Staj Notlarının İlanı 31 Temmuz 2023 Pazartesi 21 Ekim 2023 Cumartesi 


