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HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ  

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU                                                     

YÜKSEKOKUL KURULU KARAR TUTANAĞI 

 

Karar No    : 

Karar No       : 2022-002 

Karar Tarihi  : 04.02.2022 
 

Yüksekokul Kurulu 04.02.2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 

 

1- Üniversitemiz Senatosu, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar döneminde eğitim öğretim 

faaliyetlerinin yüz yüze ve uzaktan öğretim (çevrimiçi) yöntemlerinin bir arada kullanılacağı HİBRİT eğitimini 

uygulamaya karar vermiştir. Yabancı Diller Yüksekokulu olarak verilecek hazırlık eğitimi hususunda Üniversite 

Senatosunun kararlarıyla planlama yapılmasına ve aşağıda yazılı olan kararların küresel salgın süreci ve/veya 

YÖK’ün alacağı kararlar doğrultusunda, Üniversite Senatosu tarafından güncellenebilesine ve bu bilgileri Yabancı 

Diller Yüksekokulu Resmi Web Sitesinde duyurulmasına, 

 

 Yüz Yüze Derslerde: Yüz yüze yürütülecek derslerde 40 dakika ders yapıldıktan sonra derslikler 15 dakika 

havalandırılacak ve sonrasında yine 40 dakika ders yapılarak devam edilecektir. 20 saatlik haftalık programın %60’ına 

denk gelen 12 saatlik eğitimin 3 gün yüz yüze verilmesine, 

 

 Çevrimiçi Derslerde: 20 saatlik haftalık programın %40’ına denk gelen 8 saatlik eğitimin 2 gün çevrimiçi 

olarak verilecektir. Sanal sınıf üzerinden yürütülecek derslerin öğrencilerin etkileşimlerini ve aktif katılımlarını 

sağlayacak şekilde alternatif yöntemlerle zenginleştirilerek (soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası vb.) yürütülecektir. 

Uzaktan öğretim yöntemiyle hazırlık eğitimi alacak öğrencilerimiz oys.hku.edu.tr adresinden Hasan Kalyoncu 

Üniversitesi Uzaktan Öğretim Yönetim Sistemi’ne ulaşabileceklerdir. Kullanıcı adı olarak öğrencilerimizin öğrenci 

numarası; şifre olarak ise TC kimlik numarası kullanılmasına, 

 

 Devam Zorunluluğu: Yüksekokulumuzda bahar dönemi derslerin 7 Şubat 2022 tarihi itibariyle başlayacak 

olup sınıf listeleri ve ders programları web sayfamızdan paylaşılacaktır. Her iki katılım şeklinde de yoklama 

alınacaktır. Yüz yüze ya da çevrimiçi derslerin tamamında devam zorunluluğu her kur için %80’dir. Öğrencilerin 

derslere çevrimiçi ortamda ya da yüz yüze katıldıkları durumda yoklamanın dersi veren öğretim görevlisi tarafından 

alınmasına, 

 

 Ölçme ve Değerlendirme: Başarının değerlendirilmesi aşamasında, konuşma ve yazma portfolyo 

çalışmalarının, ara sınavın ve dönem sonu sınavının yüz yüze gözetimli yapılması uygun görülmüştür. Ödev, proje, 

araştırma çalışmalarının uzaktan gerçekleştirilmesi söz konusu olabilir. Salgının seyrine bağlı olarak gözetimli 

çevrimiçi sınav uygulaması da kullanılabilmesine, 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

Öğr. Gör. Mehmet Salih YOĞUN 
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