
01
SORU

Uzaktan eğitim ne zaman 
başlayacak?

Uzaktan eğitim yoluyla derslere 6 Nisan 2020 
Pazartesi günü başlanacaktır. 02

SORU
Uzaktan eğitim ne kadar 

sürecek?

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından aksi bir karar 
alınana kadar derslerin uzaktan eğitim yoluyla 

anlatılmasına devam edilecektir.

03
SORU

Hangi dersler uzaktan eğitim ile 
verilecektir?

Üniversitemizde ön lisans, lisans ve lisansüstü 
programlarındaki inturn, staj, mesleki uygulama (proje, 
bitirme çalışması, arazi uygulaması, laboratuvar vb.), 

işyeri uygulaması, seminer vb. dersler ile Tıp Fakültesi 
ve Diş Hekimliği Fakültesi 4. ve 5. sınıf uygulama 

dersleri, Mimarlık Fakültesi ilgili bölümleri ve Orman 
Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü proje dersleri 
dışındaki tüm dersler uzaktan eğitim yöntemi ile 

verilecektir.

04
SORU

Uzaktan eğitim ile verilmeyen 
dersler nasıl yapılacak?

Uzaktan eğitim yöntemiyle yapılamayan inturn, 
staj, mesleki uygulama (proje, bitirme çalışması, 

arazi uygulaması, laboratuvar vb.), işyeri 
uygulaması ve seminer derslerinin telafisi 
Covid-19 salgını sonrasında yürütülecek 

yoğunlaştırılmış akademik takvim döneminde 
yüzyüze yapılacaktır.

05
SORU

Uzaktan eğitimde dersler nasıl 
yapılacak?

Dersler eş zamanlı (senkron) olarak yapılacaktır.

06
SORU

Uzaktan eğitim sistemini nasıl 
kullanacağım?

Öğrenciler için sistem kullanım kılavuzları ve 
videolar hazırlanacak ve kendilerine 
http://uek.ktu.edu.tr web adresinden 

duyurulacaktır.

07
SORU

Derslere devam mecburiyeti var 
mı?

Uzaktan eğitim şeklinde yürütülecek eşzamanlı 
dersler için devam şartı aranmayacaktır. 08

SORU
Katılamadığım dersleri sonradan 

izleyebilecek miyim?

Eş zamanlı derslere katılan ve katılamayan bütün 
öğrenciler diledikleri zaman ders kayıtlarını 

izleyebileceklerdir.

09
SORU

Uzaktan eğitimde dersler eski 
ders programına göre mi 

yapılacak?
Uzaktan eğitimde dersler bölümler tarafından 

hazırlanan yeni ders programlarına göre 
verilecektir. Yeni programlar bölüm web 

sayfalarında ilan edilecektir. 10
SORU

Ders programında, kayıtlı old-
uğum iki ders çakışırsa ne 

yapmam gerekir?
Bu problem normal dönem - alt sınıflardan alınan 

dersler için söz konusu olabilir. Bu durumda 
tercihinize göre bir dersi daha sonraki bir 

zamanda kayıtlardan izleyebilirsiniz. 

11
SORU

Dersler hangi saat aralığında 
yapılacak?

Dersler gün içerisinde 08:00-23:00 saatleri 
arasında, bölümler/programlar tarafından 
hazırlanan programa göre yürütülecektir. 12

SORU
Üniversite seçmeli dersleri nasıl 

yapılacak?

Üniversite seçmeli dersleri de yine uzaktan eğitim 
yöntemiyle yapılacaktır. 
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15
SORU

Ders anlatım süresi ne kadar 
olacak?

Yüzyüze 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. 16

SORU
Dersi normal dönemde aldığım 

şube ile mi alacağım?

İki ya da daha fazla şubeye bölünmüş tüm dersler 
tek şube olarak anlatılacaktır.  

17
SORU

Örgün öğretim ve ikinci öğretim 
programları ayrı mı olacak?

Aynı kodlu dersi alan örgün öğretim ve ikinci 
öğretim öğrencileri tek grupta birleştirilecektir. 

Yani dersler tek program ile yürütülecektir.  18
SORU

Lisansüstü (yüksek lisans, 
doktora) dersleri nasıl yapılacak?

Lisansüstü dersleri ilgili bölüm tarafından koordine 
edilecektir. Öğrenciler ilgili fakültelerin erişim 
bağlantılarından sisteme giriş yapacaklardır.

19
SORU

Lisansüstü uzmanlık alan 
dersleri nasıl yapılacak?

Lisansüstü uzmanlık alan dersleri, mevcut sanal 
sınıf uygulamalarının yanında öğretim 

elemanlarının skype, Microsoft teams gibi farklı 
uygulamalar üzerinden eş zamanlı görüşmelerle 

de yapılabilecektir.
20
SORU

Ara sınavlar ne zaman 
yapılacak?

Ara sınav dönem sonunda yapılacak olup, 
akademik takvimde gerekli düzenlemeler 

yapıldıktan sonra duyurulacaktır.

21
SORU

Dönem sonu sınavları ne zaman 
yapılacak?

Dönem sonu sınav zamanı daha sonra 
duyurulacaktır. 22

SORU
Ders esnasında internet 
bağlantım kesilirse ne 

yapmalıyım?
Ders esnasında internet bağlantınız kesilirse 

dersten düşmüş olursunuz. Ders devam ederken 
tekrar derse bağlanamaz iseniz, daha sonra 

istediğiniz zaman ders kaydını izleyebilirsiniz.

23
SORU

Yaşadığım yerde internet 
erişimim yoksa ne yapmalıyım?

Uzaktan eğitimde internet erişimi mecburidir. 
Yaşanan süreç olağanüstü bir süreçtir. Bu da bazı 

zorlukları beraberinde getirmektedir. Şayet 
yaşadığınız yerde internet erişimi yoksa, yüz yüze 

yapılacak sınavlardan önce ders kayıtlarını 
izlemeniz faydalı olacaktır.

24
SORU

Lisansüstü tez savunmaları nasıl 
yapılacak?

Yüksek lisans ve doktora tez savunmaları 
üniversitemizin uzaktan erişim tez savunma 
sistemi üzerinden yapılabilecektir. Öğrenciler 

gerekli bilgileri bağlı bulundukları enstitülerden 
öğrenebilirler.

25
SORU

Dersler ile ilgili eğitim sürecinde 
karşılaştığım problemler için 
nereden yardım alabilirim?

Uzaktan eğitim sürecinde bölüm ve programlarda 
görevli yardımcı akademik personelden destek 
alabilirsiniz. Görevli personelin iletişim bilgileri 

bölüm/program sayfalarında ve 
https://uek.ktu.edu.tr sayfasından öğrenilebilir.

13
SORU

Üniversite seçmeli dersleri hangi 
gün yapılacak?

Üniversite seçmeli dersleri eşzamansız(asenkron) 
takip edilecektir. 14

SORU
Ortak dersler nasıl yapılacak?

Ortak dersler (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi, Temel Bilgi Teknolojileri) mevcut şekilde 

yürütülecektir.
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