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2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi ne zaman başlayacak?
 Turizm Fakültesi öğrencilerinin dersleri 06 Şubat 2023 tarihinde başladı.
 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında kayıtlı öğrencilerin dersleri ise 20 Şubat 

2023 Pazartesi günü başlayacaktır.
 Diğer tüm akademik birimlerimizde dersler 27 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.

2022-2023 Akademik Yılı Bahar Döneminde eğitim ve öğretim nasıl yürütülecek?
 “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” kapsamındaki dersler dışındaki 

tüm dersler uzaktan öğretim ile yürütülecektir.

Uzaktan öğretim tüm bahar döneminde uygulanacak mı?
 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemine ilişkin Nisan ayı 

içerisinde yapacağı değerlendirmelere göre öğretim şekli tekrar gözden geçirilecektir.

Yüz yüze dersler de olacak mı?
 “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” kapsamında;

	 ● Veteriner Fakültesinin 5. sınıfında tüm eğitimler yüz yüze olacaktır.
	 ● Staj, işletmede mesleki eğitim, okul öncesi eğitim kurumlarında uygulama, 
 çocuk gelişimi uygulaması, işbaşında çocuk gelişimi eğitimi, sosyal hizmet 
 uygulaması ve öğretmenlik uygulaması dersleri yüz yüze olacaktır.
	 ● Lisansüstü programlarda uygulama ve laboratuvar faaliyeti bulunan dersler 
 yüz yüze olacaktır. 

Uzaktan öğretim nasıl gerçekleştirilecek?
 Uzaktan öğretim, ilgili programın gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerini kazandıracak önlemler 

alınarak https://ues.aku.edu.tr adresinden Uzaktan Öğretim Öğrenme Yönetim Sistemi (UÖYS) 
üzerinden çevrimiçi (online) olarak yürütülecektir.

Çevrimiçi dersler nasıl yapılacak?
 Uzaktan Öğretim Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden yürütülen derslerin 1-2 saatlik derslerde 

en az 50 dakikası, 3-4 saatlik derslerde en az 40+40 dakikası, 5-6 saatlik derslerde en az 40+40+40 
dakikası, 6 saatten fazla derslerde ise en az 40+40+40+40 dakikası canlı olarak anlatılacak ve kalan 
ders saatlerinde forum açılacaktır.

Devam şartı nasıl olacak?
  Yüz yüze derslerde devam mecburiyeti aranacak, ancak kendisi veya birinci derece yakınları 

depremden etkilenen illerde ikamet eden öğrenciler için öğretmenlik uygulaması dersi dışındaki 
derslerde devam şartı aranmayacak, Ayrıca UÖYS üzerinden yürütülen derslerde de devam şartı 
aranmayacaktır.

Sınavlar nasıl yapılacak?
 Sınavların nasıl yapılacağına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2022-2023 Akademik Yılı 

Bahar Dönemine ilişkin Nisan ayı içerisinde yapacağı açıklamalardan sonra karar verilecektir.

Güz döneminden kalan sınavlar ne zaman yapılacak?
 Önlisans, Lisans veya Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencilerimizin 06 Şubat 2023 tarihi ve 

sonrasında 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemine ait tek ders sınavları, azami süresini dolduran 
öğrencilere verilen ek sınavlar ile Lisansüstü programlarda yeterlik, tez izleme komitesi veya tez 
savunma sınavına katılamayanlar için söz konusu sınavlar ilgili akademik birim yönetim kurulu 
tarafından belirlenecek ileri tarihlerde yapılabilecektir.
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Depremden etkilenenlere yönelik “özel öğrencilik süreci” nasıl olacak?
 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi ile sınırlı olmak üzere, depremden etkilenen illerdeki 

üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde 
kayıtlı olan öğrencilerden ikametgâhı veya geçici ikametgâhı, Afyonkarahisar’da olan ve eğitimlerine 
“Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” kapsamındaki programlarda devam 
eden öğrenciler ile öğretmenlik uygulaması dersini alacak öğrencilerin talep etmeleri halinde;

	 ● Üniversitemizin ilgili akademik birim yönetim kurulu kararı ile eş değer diploma 
 programında özel öğrenci olarak eğitimlerine devam edebilecektir.

	 ● Üniversitemizde kayıtlı olan ve aynı kapsamda diğer illerdeki üniversitelerde 
 özel öğrenci olarak eğitimini tamamlayan öğrencilerin bahar dönemi sonunda, 
 başarılı oldukları uygulamalı eğitimleri eksiksiz olarak kredi yükünden düşülecektir.

	 ● Kendilerinden ayrıca eğitim ve öğretim ücreti talep edilmeyecektir.
	 ●	Özel öğrencilik başvuruları 27 Şubat 2023-17 Mart 2023 tarihleri arasında Üniver-
 sitemizin ilgili akademik birimlerine yapılacaktır.

Kayıt dondurma başvurusu nasıl olacak?
 Üniversitemiz programlarında kayıtlı öğrencilerimizin 27 Şubat 2023-17 Mart 2023 tarihleri 

arasında talepleri halinde, ilgili akademik birim yönetim kurullarınca bahar döneminde kayıtları 
dondurulacak ve bu süre programın azami öğrenim süresinden sayılmayacaktır. Mazeretleri nedeniyle 
kayıt dondurma tarihlerinde başvuru yapamayan öğrencilerimizin mazeretlerini belgelendirerek 
başvurmaları halinde talepleri, ilgili akademik birim yönetim kurullarınca yeniden değerlendirilecektir.

Depremden etkilenen lisansüstü öğrencilerine yönelik ek süre verilmesi nasıl olacak?
 Kendisi veya birinci derece yakınları depremden etkilenen illerde ikamet eden lisansüstü 

öğrencilerimizden tez aşamasında olanlara talepleri halinde bahar döneminde bir yarıyıl ek süre 
verilecektir.

TÖMER, AKÜSEM’de eğitimler nasıl olacak?
 Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından yürütülen Türkçe Yeterlik 

Belgesi kurslarında ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜSEM) tarafından 
yürütülen sertifika programlarında eğitim şeklini birim yönetim kurulları belirleyecektir.

Kütüphane, laboratuvar ve atölyelerin kullanımı nasıl olacak?
 Afyonkarahisar’da bulunan tüm öğrencilerimiz mesai saatleri içinde kampüslerimizdeki kütüphane 

ve bilgisayar laboratuvarlarından yararlanabilecek, danışmanları veya ders öğretim elemanlarının 
gözetiminde atölyeleri de kullanabilecektir.

 Depremden etkilenen illerden gelip Afyonkarahisar’da ikamet eden diğer üniversite öğrencileri 
de Üniversitemiz Ahmet Necdet Sezer Kampüsünde bulunan Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı 
Kütüphanesinden ve Enformatik Bölümü bilgisayar laboratuvarlarından hafta içi 09.00-17.00 saatleri 
arasında yararlanabilecektir.


