Karadeniz Teknik Üniversitesi
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Derslerinin Uzaktan Eğitim Yöntemi
İle Yürütülmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-l9) salgını dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığının I9.03.2020 tarih ve E.22344 sayılı yazısı gereği, eğitim ve öğretim
süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye

uğramadan sağlıklı bir

şekilde

yürütülebilmesi için 20l9-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak
üzere derslerin uzaktan eğitim sistemi ile yürütülmesi süreci aşağıdaki usul ve
esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

A. Uzaktan Eğitim Süreç Tasarımı
1.

Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Yüksek Öğretim Kurumu’nun
18.03.2020 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar ile 19.03.2020
tarihli Yürütme Kurulu toplantısında; 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar
dönemi ile sınırlı kalmak üzere karara bağlanan hususlar doğrultusunda,
üniversitemizde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki inturn, staj,
mesleki uygulama (proje, bitirme çalışması, arazi uygulaması, laboratuvar
vb.), işyeri uygulaması ve seminer vb. dersleri dışındaki tüm dersler Uzaktan
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) altyapısı kullanılarak
gerçekleştirilecektir.

2.

Dersler sanal ortamda öğrenim yönetim sistemine entegre edilmiş sanal sınıf
uygulamaları üzerinden eş zamanlı (senkron) olarak yapılacaktır.

3.

Sürecin yönetimi 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan
Eğitim Süreci Yönetimi Komisyonu koordinasyonunda UZEM, Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı (BİDB) ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) tarafından
sağlanacaktır.

4.

Her bölümün/programın kullanımına yeterli sayıda sanal sınıf tahsis
edilecek ve bölüm/program sorumluları bu sınıfları kullanarak ders
programlarını oluşturacaklardır.

5.

Derse yazılan tüm öğrenciler ilgili sanal sınıfa yerleştirilecektir. Dersi eş
zamanlı olarak takip edemeyen öğrenciler ders kaydını ve ders ile ilgili
materyalleri

diledikleri

zamanda

diledikleri

kadar

izleyebilecek

ve

kullanabileceklerdir. Dersi canlı olarak takip eden öğrencilere de bu imkanlar
açık olacaktır.
6.

Sürecin başarı ile yürütülmesi adına;
 Her bir akademik birim (Enstitü, Fakülte, YO, MYO) için, ilgili birimde
süreci yönetecek bir birim koordinatörü (BK) öğretim elemanı,
 Bu

koordinatöre

birim

içerisinde

yardımcı

olacak

her

bir

bölüm/programdan sorumlu 1’er kişi olmak üzere bölüm/program
koordinatörü (BPK),
 Bölüm/program koordinatörlerine yardımcı olmak üzere her bölüm ve
program için en az 2 öğretim görevlisi/araştırma görevlisi (tercihen temel
bilgi teknolojileri kullanımı becerilerine sahip) yardımcı akademik
personel (YAP) görevlendirilecektir.
7.

Yukarıda ifade edilen BK, BPK ve YAP listeleri ekteki formata uygun olarak
(Ek 1) 25 Mart 2020 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar
uek2020@ktu.edu.tr adresine ulaştırılacaktır.

8.

UZEM tarafından, birim koordinatörleri, bölüm/program koordinatörleri ve
görevli öğretim görevlileri/araştırma görevlileri için sanal ortamda eğitimler
düzenlenecektir.

9.

Ders sorumluları, öğrenciler ve süreçte görev alacak personeller için sistem
kullanım kılavuzları hazırlanacak ve 25 Mart 2020 Çarşamba günü
kendilerine http://uek.ktu.edu.tr web adresinden duyurulacaktır.

10. Her bir akademik birim için UZEM personelinden oluşan bir sistem
sorumlusu (SS) görev alacaktır.
11. Eğitim süreci içerisinde oluşan problemlere sırasıyla YAP, ilgili BPK ve ilgili
SS tarafından müdahale edilecektir.

B. Ders Programlarının Hazırlanması
12. Dersler gün içerisinde 08:00-23:00 saatleri arasında, bölümler/programlar
tarafından hazırlanan programa göre yürütülecektir.
13. Dersler hafta içi günlerde yürütülecek olup ihtiyaç duyulması hâlinde hafta
sonu da (09:00-17:00 saatleri arasında) kullanılabilir.
14. Bölümler/programlar kendilerine tahsis edilen sanal sınıflara yukarıda
belirtilen saat aralığı ve günler için dersleri yerleştireceklerdir.
15. Dersler programa, 15 dakika ara verilerek yerleştirilecektir.

16. Ders programları ekteki tablo üzerinde (Ek 2) oluşturulacak ve en geç 30
Mart 2020 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar bölüm/program
koordinatörleri

tarafından

sisteme

tanımlanacak

ve

aynı

zamanda

uek2020@ktu.edu.tr adresine ulaştırılacaktır.
17. Ders programları 1 Nisan 2020 Çarşamba günü öğrencilere ilan edilecektir.
18. Üniversite seçmeli dersler için belirlenmiş gün ve saatler programlara sabit
olarak yerleştirilecektir.
19. Ortak dersler (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Temel Bilgi
Teknolojileri) mevcut şekilde yürütülecektir.

C. Derslerin Yürütülmesi
20. Dersler eş zamanlı (senkron) olarak yürütülecektir.
21. Eş zamanlı olarak yürütülen dersler kayıt altına alınacak ve öğrenciler
tarafından istenildiği zaman tekrar izlenebilecektir.
22. Öğrenciler, dönem içerisinde yüz yüze yürütülen dersler yanında uzaktan
eğitim şeklinde verilen derslerin tüm konularından da ara sınav ve dönem
sonu sınavlarında sorumlu tutulacaklardır.
23. Eş zamanlı derslere devam zorunluluğu aranmayacaktır.
24. Yüz yüze yapılan eğitimlerde 1 ders saat karşılığı olarak uzaktan eğitimde 25
dakika ders yapılacaktır. Örneğin 3 ders saati için toplamda 75 dakika canlı
ders anlatımı yapılacaktır.
25. İki ya da daha fazla şubeye bölünmüş tüm dersler tek şube olarak
anlatılacaktır.
26. Aynı kodlu dersi alan örgün öğretim ve ikinci öğretim öğrencileri tek grupta
birleştirilecektir. İsteyen öğrenci derse eş zamanlı olarak katılacak, eş
zamanlı olarak dersi takip edemeyen öğrenciler ise daha sonra dersi
asenkron olarak takip edeceklerdir.
27. Sınavlar ve değerlendirme süreçleri mevcut durum ile ilgili gelişmelere bağlı
olarak daha sonra duyurulacaktır.
28. Lisansüstü uzmanlık alan dersleri, mevcut sanal sınıf uygulamalarının
yanında diğer dijital iletişim teknolojileri kullanılarak da eş zamanlı
görüşmelerle yapılabilecektir.
29. Bitirme tezi ve seminer çalışmaları, uzaktan erişim ile yürütülme imkanı
olması durumunda, ilgili birim ders programlarında yer verilmesi koşulu ile
yine uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılabilecektir.

D. Genel Esaslar
30. Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınının gelişim sürecine bağlı olarak ihtiyaç
duyulduğu takdirde iş bu "2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi
Derslerinin Uzaktan Eğitim Yöntemi İle Yürütülmesinde Uygulanacak Usul
ve Esaslar”da gerekli değişiklik ve yeni düzenlemelerin yapılabilmesi için
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Süreci
Yönetimi Komisyonu yetkilidir.
31. Bu sürecin yürütülmesi esnasında ihtiyaç duyulduğunda üniversitemizin
tüm akademik ve idari birimlerinde konuyla ilgili bilgi, beceri ve deneyime
sahip akademik ve idari personel sürecin yürütülmesinde aktif görev alan
birimlerde görevlendirilebilecektir.
32. 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde uzaktan eğitim yöntemiyle
yapılamayan ve bu usul ve esasların kapsamı dışında bırakılan inturn, staj,
mesleki uygulama (proje, bitirme çalışması, arazi uygulaması, laboratuvar
vb.), işyeri uygulaması ve seminer derslerinin telafilerinin yapılabileceği
yoğunlaştırılmış akademik takvim hazırlanarak Covid -l9 salgını sonrasında
uygulanacaktır.
33. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’nde 1., 2. ve 3. sınıf dersleri ve 4. ve
5. sınıfta okutulan teorik dersler uzaktan eğitim ile, bu fakültelerin 4. ve 5.
sınıflarında okutulan teorik dersler dışındaki diğer dersler ve Mimarlık
Fakültesi ilgili bölümleri ile Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü proje
dersleri yoğunlaştırılmış akademik takvim kapsamında yapılacaktır.
34. Bu usul ve esaslarda yer almayan, daha sonra ortaya çıkabilecek durumlarla
ilgili olarak Rektörlük karar almaya yetkilidir.

