
2020-2021 Güz Dönemi BTÜ Uzaktan Eğitim İlkeleri 

• Covid-19 salgınının devam etmesi nedeniyle üniversitemiz senatosu tarafından 2020-

2021 Eğitim Öğretim yılı Güz Dönemi lisans ve lisansüstü tüm derslerinin uzaktan eğitim 

yoluyla verilmesi kararlaştırılmıştır. Dönem sınavlarından ara sınav değerlendirmelerinin 

(Çevrim Dışı Klasik Sınav, Çevrim İçi Test Sınavı,Çevrim İçi Sözlü Sınav, Proje/Ödev,Quiz) 

BTÜ Öğrenme Ortamı üzerinden uzaktan, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının ise daha 

geniş bir takvime yayılarak ve sınıflarda sınava girecek öğrenciler seyreltilerek yüz yüze 

yapılması planlanmıştır. Ayrıca üniversitemiz senatosu tarafından yarıyıl sonu sınavlarının 

etki oranının %70 olması kararlaştırılmıştır.  

• Bu bağlamda öncelikle internet erişiminiz olmadığı durumda bölüm başkanlığınıza bilgi 

veriniz.  

• Uzaktan eğitimde dersler, çevrim içi ve çevrim dışı öğretim metotları ile yapılacaktır. 

• Öğrencilerin çevrim içi yapılan canlı derslerin en az %50’sine katılmaları zorunludur.  

• Canlı derslerin kayıtları ve derse katılan öğrencilerin listesi BTÜ Öğrenme Ortamında 

tutulmaktadır.  

• Güz dönemi içinara sınavlar 4 farklı şekilde yapılabilecektir. Hangi yöntemle sınav 

yapılacağına ve sınav süresine dersin öğretim üyesi/elemanı karar verecektir. 

a) Çevrim Dışı Klasik Sınav: Basitçe evet ya da hayır olarak cevaplanamayan, şıkları 
bulunmayan yazılı soruları ifade eden sınav türüdür. Uzaktan eğitim öğrenme 
ortamında paylaşılan sınav soruları, öğrenciler tarafından cevaplanıp, ilgili cevap 
kâğıdı akademik takvimde belirtilen tarihler aralığında öğretim elemanının 
belirlediği süre içerisinde, üniversitemiz uzaktan eğitim öğrenme ortamına 
yüklenir. 

b) Çevrim İçi Test Sınavı: Çoktan seçmeli, kısa yanıtlı ve/veya ayrıntılı yanıtlı olarak 
hazırlanan sorular, akademik takvimde belirtilen tarihler aralığında öğretim 
elemanının belirlediği süre içinde, üniversitemiz uzaktan eğitim öğrenme 
ortamında akademik takvimde belirtilen tarihler aralığında çevrimiçi olarak 
gerçekleştirilir. 

c) Çevrim İçi Sözlü Sınav: Kayıt altına alınmak şartı ile sınav, konferans programları 
aracılığı ile sözlü şeklinde akademik takvimde belirtilen tarihler aralığında öğretim 
elemanının belirlediği tarihte uygulanır.  

d) Proje/Ödev: Ders konuları kapsamında, proje/ödev ile ilgili yapılacaklar açıkça 
listelenir. Öğrenciler tarafından tamamlanan proje/ödev, akademik takvimde 
belirtilen tarihler aralığında öğretim elemanının belirlediği süre içerisinde uzaktan 
eğitim öğrenme ortamına yüklenir. 

• Sınav programları, fakültelerin veya bölümlerin internet sayfasında yayınlanmaktadır. Bu 

programlara bakarak sınavlarınınız çakışıp çakışmadığını tespit ediniz. Bu noktada 

sorumluluk size aittir. Sınavlarınızın çakışması durumunda sınav takviminin ilanından 

itibaren iki gün içerisinde bölüm başkanlığınızın aşağıda verilen e-posta adresine 

itirazınızı yapınız. Bölüm başkanlığı gerekli düzenlemeleri yapacaktır. 

• Sınavların başlangıç ve bitiş saatleri ile sınav süreleri BTÜ Öğrenme Ortamıüzerinde 
dersinizin sınav duyurusunda yapılmaktadır. Lütfen ilgili saat aralıklarında sınava katılınız. 
Çevrimiçi sınavlarda bitiş saatinden sonra sınava katılmak mümkün değildir. Çevrim dışı 



klasik ve proje/ödev sınavlarında sınav bitiş saatinden sonra sisteme cevap kâğıdı ve ödev 
yüklemesi yapılamaz.  

• Sağlık sorunları nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilerBursa Teknik Üniversitesi 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri kapsamında mazeret sınavı 
yapılır. Teknik problemlerden dolayı sınava giremeyen öğrenciler için değerlendirme ilgili 
öğretim üyesi tarafından yapılacaktır. 

 

• Çevrim dışı klasik ve proje/ödev sınavlarında BTÜ Öğrenme Ortamına yükleyeceğiniz 
dosyanın boyutu 10 MB’denbüyük olamaz. O nedenle dosyalarınızı klasör halinde 
sıkıştırmanız ve öyle yüklemeniz önerilmektedir. Eğer fotoğraf yüklenecekse bunları pdf’e 
dönüştüren programlar yardımıyla boyutlarını küçülterek ve sıkıştırarak 
yükleyiniz.Ödevlerinizin okunabilirlik ve not verilebilirlik açısından dosya 
gönderimlerinde “ad_soyad_ogrenci_no.” şeklinde gönderilmesi gerekmektedir. Bu 
isimlendirme işlemi ödev dosyalarının bilgisayara indirildiğinde karışmamasını 
sağlayacaktır. Örnek bildirim: odev_no_ad_soyad_ogrenci_no.rar şeklinde ad ve soyad 
belirterek sıkıştırılmış dosya (.rar ya da .zip) ya da pdf dosyası şeklinde yüklenmelidir. 

• Yüklediğiniz Proje/Ödevlerinizde etik kurallara uymanız gerekmektedir. Bu noktada 
benzerlik programları ile kontrol yapılmaktadır. 

• Sınav sonuçlarına itirazlarınızı sonuçların ilanından sonra 5 gün içerisinde bölüm 
başkanlığınızın aşağıda verilen e-posta adresineyapabilirsiniz. 

• Özellikle çevrimiçi sınavlarda sınav süresi içerisinde teknik sebeplerle sınava katılamayan 
veya sınav esnasında teknik sorun yaşayan öğrenciler, durumlarını ekran görüntüleri ile 
belgeleyerekdersin öğretim üyesine/elemanına telefon veya e-posta ulaşmaları 
gerekmektedir. Öğrencilerin bu durumu dersin öğretim üyesi/elemanı tarafından 
değerlendirilecektir.Çevrim dışı sınavlarda sadece dosya yükleme anında teknik problem 
yaşanması durumunda dersin öğretim üyesi/elemanı durumu inceleyerek gerekirse dosya 
yüklemesi için ilave süre verebilir. 

• Sosyal Seçmeli Derslerle ilgili her türlü bilgilendirme ve duyurular (öğrenci listeleri, sınav 
programları vb) http://odb.btu.edu.tr/index.php adresinden yapılmaktadır. Bu derslerle 
ilgili şikayet, öneri ve taleplerinizi odb@btu.edu.tr mail adresine gönderiniz. 

• Sınav esnasında teknik problem yaşamanız durumunda dersin öğretim 
üyesine/elemanına ve(224)-3003381noluWhatsapp hattına hatayı gösteren fotoğraf ya 
da ekran görüntüsünü gönderiniz. 

 
NOT: BTÜ Öğrenme Ortamındaki tüm hareketlilik (sisteme giriş, derse katılma ve ayrılma, 
sınava katılma, sistemden kopmalar vb.) detaylarıyla birlikte kayıt altına alınmaktadır. 
 
Burada alınan kararlar, pandemi sürecine bağlı olarak Yüksek Öğretim Kurumunun alacağı 
kararlara göre değişebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://odb.btu.edu.tr/index.php
mailto:odb@btu.edu.tr


MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
Sınav Çakışma itirazları için: mdbf.sinavprog@btu.edu.tr(Tüm Bölümler) 
 
Sınav Notu İtirazları için:  
Bilgisayar Mühendisliği bilgisayar@btu.edu.tr 

Biyomühendislik mete.yilmaz@btu.edu.tr 

Çevre Mühendisliği cevremuh@btu.edu.tr 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği eem@btu.edu.tr 

Endüstri Mühendisliği endustrimuh@btu.edu.tr 

Gıda Mühendisliği gida@btu.edu.tr 

İnşaat Mühendisliği insaat@btu.edu.tr 

Kimya kimya@btu.edu.tr 

Kimya Mühendisliği kimyamuh@btu.edu.tr 

Makine Mühendisliği makine@btu.edu.tr 

Matematik ayse.borat@btu.edu.tr 

Mekatronik  Mühendisliği mekatronik@btu.edu.tr 

Metalurji  ve Malzeme Mühendisliği mme@btu.edu.tr 

Polimer Malzeme Mühendisliği meral.akkoyun@btu.edu.tr 

 
 
ORMAN FAKÜLTESİ 
Sınav Çakışma itirazları ve Sınav Notu İtirazları için: 
 
Orman Mühendisliği     ormanmuh@btu.edu.tr 
Orman Endüstri Mühendisliğiormanendustrimuh@btu.edu.tr 
Peyzaj Mimarlığı     peyzaj@btu.edu.tr 
 
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 
Sınav Çakışma itirazları ve Sınav Notu İtirazları için: 
 
Şehir ve Bölge Planlama    sehir@btu.edu.tr 

Mimarlık      mtf@btu.edu.tr 
 
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
Sınav Çakışma itirazları için: itbf.sinavprog@btu.edu.tr (Tüm Bölümler) 
 
Sınav Notu İtirazları için:  
Uluslararası İlişkiler     ui@btu.edu.tr 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik   utl@btu.edu.tr 
Sosyoloji      sosyoloji@btu.edu.tr 
Psikoloji      psikoloji@btu.edu.tr 
İşletme       business@btu.edu.tr 
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