
Uzaktan Eğitimin Sisteminin İşleyişiyle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

(1) Hazırlık sınıfları, ön lisans, lisans ve lisansüstü derslerinde teorik derslerin canlı (senkron) verilmesi 

zorunludur. Uygulamalı derslerin ise canlı derslerin yanı sıra video kaydı, ödev/proje/uygulama ödevi şeklinde 

yürütülmesi esastır. Laboratuvar, atölye vb. uygulamalı derslerde önceden video çekimleri yapılmış ise LMS’ye 

linklerin eklenmesi gerekmektedir. Video çekimleri, ilgili uygulamanın ders programında yer aldığı hafta sisteme 

yüklenecektir. 

(2) Uzaktan eğitimde ders süreleri en az aşağıdaki gibidir. 

 a- 1 ders saati 25 dk. 

 b- 2 ders saati 50 dk. 

 c- 3 ders saati 75 dk. (2 ders blok yapıldığında 10 dk. ara verilmesi) 

 d- 4 ders saati 100 dk. (2 ders blok yapıldığında 10 dk. ara verilmesi) 

(3) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında ilgili haftada yapılan canlı derslere ek olarak pdf, ppt, 

ders notu vb. ders materyalleri LMS’ye yüklenecektir. İlgili haftada ders materyallerin yüklenip yüklenmediğinin 

takibi, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu dekanı/müdürü ile yardımcıları ve bölüm başkanları 

tarafından LMS üzerinden yapılır. 

(4) Canlı dersler, ders programında belirtilen ve Microsoft Teams sisteminde tanımlanmış ders saatlerinde 

yapılmalıdır. Zamanında yapılamayan dersler için uygulanacak telafi programında örgün eğitimdeki usuller takip 

edilir. 

(5) Öğretim elemanları tarafından ders notu, pdf, ppt, video kaydı gibi materyaller, dersin ilgili haftasında 

Öğretim Yönetim Sistemi (LMS)’ne yüklenmiş olmalıdır.  

(6) Öğretim elemanları tarafından öğrencilere verilen ödev, proje ve uygulamalar ile öğrencilerin tamamlamış 

olduğu ödev, proje ve uygulamalar yine LMS üzerinden sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

(7) Bitirme-Mezuniyet Ödevi/Projesi, uzaktan eğitim veya diğer internet erişim metotlarıyla yürütülecektir. 

Laboratuvar, atölye vb. çalışmalar gerektiren Bitirme Ödevleri/Projeleri, dersten sorumlu öğretim elamanının 

belirleyeceği yöntemlerle yürütülecektir. 

(8) Hazırlık sınıfları, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda eğitime devam eden engelli öğrencilerin 

uzaktan eğitimde karşılaşabileceği muhtemel sıkıntıların çözümü ile ilgili olarak akademik danışmanlar sorumludur. 

(9) Bütün programlarda mecburi olan 5i kapsamındaki Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı 

Dil dersleri ile İLİTAM programı dersleri, CUZEM sistemi üzerinden online olarak yürütülecektir. Bu derslerin 

süreleri için 7/2 maddesi geçerlidir. 

(10) Öğrencilerimizin kendilerine atanan akademik sınıf danışmanlarıyla doğrudan ya da uzaktan görüşme 

yoluyla iletişim kurmalarına ve danışmanlık faaliyetlerinin aktif olarak yürütülmesine özen gösterilecektir. Birim 

sorumluları tarafından LMS üzerinden öğrenciler tarafından gönderilen mesajlar sıklıkla kontrol edilerek en kısa 

sürede cevaplanması sağlanacaktır. 

(11) Ders materyalleri ile ilgili olarak 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 numaralı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu ve 7981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5846 numaralı Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu’nun hükümlerine riayet edilmesi zorunludur. 

(12) Uzaktan eğitim ile verilmekte olan teorik derslerde devam zorunluluğu bulunmamaktadır. 

(13) Uygulamalı derslerde devam zorunluluğu dönem başında öğrencilerin bilgilendirilmesi şartıyla ders 

sorumlusunun isteğine bağlıdır.  


