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1. Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki tüm programlarda yürütülen derslerin uzaktan 

eğitim şeklinde yürütülerek tamamlanması, 

2. Uzaktan eğitim faaliyetlerinin teorik derslerle sınırlı olması, uygulaması teorik kısmıyla 

birlikte uzaktan eğitimle verilmesi dersin öğretim elemanı tarafından uygun görülmesi 

halinde bu derslerin de uzaktan eğitim şeklinde verilmesi, teori ve uygulama kısmı 

birbirinden ayrılması mümkün olmayan derslerin uygulamalı ders kategorisinde 

değerlendirilmesi,  

3. Uygulama dersleri ve teori ile uygulaması bir birinden ayrılması mümkün olmayan 

derslerin ise daha sonra belirlenecek takvime göre yoğunlaştırılmış bir şekilde örgün 

eğitim olarak yapılması,  

4. Her bir dersin/şubenin uzaktan eğitiminin de örgün eğitiminden sorumlu olan öğretim 

elemanı tarafından yürütülmesi ve aynı dersin birden fazla şubede verilmesi durumunda 

ders materyallerinin her bir şube için ayrı ayrı Öğrenme Yönetim Sistemine yüklenmesi, 

5. Öğretim elemanlarının derslerini uzaktan eğitim ile yaparken gönüllülük esasına bağlı 

olarak senkron (eş zamanlı) veya asenkron (eş zamansız) olarak yürütebilmesi, 

6. Senkron (eş zamanlı) olarak yürütülecek derslerin saatinin ilgili öğretim elemanı ile 

Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğünün koordinasyonunda belirlenmesi, 

7. Enstitü sınavlarının (tez savunması ve yeterlilik vb.) senkron (eş zamanlı) olarak 

yapılması ve sınav ortamlarının her bir tez bazında nasıl yapılacağına ilişkin kararın 

ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılması ve belirlenen yöntemin 

ölçülebilir denetlenebilir olması ve kayıt altına alınarak saklanması, 

8. Öğretim elemanlarının hazırladıkları ders materyallerini Üniversitenin yönlendireceği 

Öğrenme Yönetim Sistemine ve/veya bireysel olarak tercih edecekleri dosya depolama 

sistemlerine (Google Drive, Dropbox ve youtube vs) ve/veya üniversitemizin dosya 

paylaşım sistemine (bulut) yüklemesi, 

9. Asenkron (eş zamansız) derslerde ders materyallerinin Öğrenme Yönetim Sistemine 

haftalık olarak yüklenmesi ve yükleme işleminin dersin örgün öğretim ders 

programından en az bir gün önce sağlanması, 

10. Öğrenme Yönetim Sistemi ya da dosya paylaşım sistemlerinden birine yüklenen haftalık 

ders materyallerinin Bahar Dönemi tamamlanıncaya kadar öğrencilerin erişimine açık 

olması için dosya paylaşım sistemlerde kalmasının sağlanması ve tercih edilen dosya 

paylaşım sistemindeki alanın dolması durumunda alternatif dosya paylaşım 

sistemlerinin tercih edilmesi, 

11. (Öğretim elemanları ile ilgili madde) 

12. (Öğretim elemanları ile ilgili madde) 

13. Senkron (Canlı) derslerin ara verilerek yapılabilmesi ve yapılan senkron (canlı) 

derslerin Öğrenme Yönetim Sistemine kaydedilerek öğrencilerin asenkron (eş 

zamansız) erişimine açık olmasının sağlanması,  

14. Öğrencilerin uzaktan eğitim faaliyetlerine katılımı Öğrenme Yönetim Sistemi Log 

kayıtları ile takip edilmesi, 

15. Akademik birimlerin Fakülte/Konservatuvar/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu 

Kurulları ders içerikleriyle ilgili olarak Senato tarafından belirlenen asgari koşulların 

ruhuna aykırı olmayacak şekilde verilen eğitimin niteliğine bağlı olarak ek ölçütler 

belirlemede yetkili olması, 

16. Ders materyalleri ve içerikleri hazırlanırken asgari koşulların sağlanmasında dosya 

boyutunun büyük olması durumunda parça parça kaydedilmesi, 
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17. Tıp Fakültesi için uzaktan eğitim faaliyetlerinin Kurumsal Eğitim Yönetimi ve Planlama 

Sistemi (KEYPS) aracılığıyla yapılması ve Ders Kurullarında yer alan derslerin uzaktan 

eğitim ders içeriklerinin kapsamının yukarıda belirlenen ders materyalleri, içerikleri ve 

sürelerine ilişkin ölçütleri sağlaması, 

18. Lisansüstü programları için uzaktan eğitim ders materyallerinin özellikleri ve süresinin 

öğretim üyesi tarafından belirlenmesi, 

19. Uzaktan eğitimle verilecek derslerin sınavlarının nasıl yapılacağı konusunun süreç 

içerisinde kararlaştırılması, 

20. Uzaktan eğitim faaliyetlerinin ölçülebilir ve denetlenebilir bir şekilde 

gerçekleştirilebilmesi için tüm akademik birimlerdeki süreçlerin Niğde Ömer 

Halisdemir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Koodinatörlüğü tarafından hazırlanacak 

Uzaktan Eğitim İş Akışı Rehberi dikkate alınarak yürütülmesi,  

21. Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü’nün uzaktan eğitim faaliyetlerinin sağlıklı 

yürütülebilmesi için bir web sayfası oluşturması ve öğretim elemanları ile öğrencilere 

yardımcı olacak yönlendirici materyalleri, iş akışını, formları ve rehberleri hazırlaması, 

22. Uzaktan eğitim için teknik altyapının tamamlanmasını takip eden hafta başında eğitime 

başlanması ve uzaktan eğitime başlanma tarihinin belirlenmesi hususunda Rektöre yetki 

verilmesi, 

23. Uzaktan eğitim kapsamına alınamayan uygulama derslerinin (teorik ve uygulama veya 

uygulama) nasıl yapılacağı konusu süreç içerisinde kararlaştırılması,  

24. Uzaktan eğitim için kullanılan ders materyallerinin öğrenciler tarafından farklı 

platformlarda kullanılması hususunda doğacak her türlü yasal sorumluluğun öğretim 

elemanında olduğuna ilişkin Telif Hakkı Rıza Formunun doldurulması, 

25. Uzaktan eğitim için kullanılan ders materyallerinin içeriğinin öğretim elemanı 

tarafından hazırlanması ve içerikle ilgili materyal konusunda doğacak her türlü yasal 

sorumluluğun öğretim elemanında olması, 

26.  Öğrencilerin örgün eğitimde kullandıkları ders kitaplarının veya materyallerinin 

yanlarında olmaması durumunu dikkate alarak, uzaktan eğitimde hazırlanacak ders 

materyallerinde mümkün ise açık erişime açık (Yükseköğretim Kurumları Dersleri vb) 

kaynakların tercih edilmesi,    

27. Uzaktan eğitim materyallerinin öğrenme kazanımları ve program yeterliliklerini 

sağlayacak şekilde hazırlanması, 

28. Uzaktan eğitimin uygulamasında karşılaşılacak aksaklıkların etkin ve hızlı çözümü için 

Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğüne yetki verilmesi,  

oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

 

10.04.2020 

KARAR 2020/89 

 

29) Uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülecek eğitim-öğretim faaliyetlerinin ölçülebilir ve 

denetlenebilir bir şekilde yürütülebilmesi için, 

a. Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında yer alan ve uzaktan eğitim ile yapılması 

öngörülen derslerle (Bitirme Tezi, Yeterlik, Seminer, Tek Ders ve Ek Sınav Şubeleri, Uzmanlık 

Alan Dersi, Tez Çalışması ve Staj hariç) ilgili ders materyallerinin MERGEN (Öğrenme 

Yönetim Sistemi) altyapısı kullanılarak ve https://mergen.btk.gov.tr linki üzerinden yüklenerek 

öğrencilerin erişimine açılması, 

b. Yabancı Diller Yüksekokulu ve Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 

(NOHU-TÖMER) uzaktan eğitim faaliyetlerini sağlıklı ve etkileşimli bir şekilde 

yürütebilmeleri için MERGEN ile birlikte alternatif uzaktan eğitim sistemlerini tamamlayıcı bir 

https://mergen.btk.gov.tr/
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şekilde kullanabilmesi ve bu konuda yapılacak tercihlerde söz konusu birimlerin kurullarının 

yetkili olması, 

c. Uzaktan eğitim için hazırlanan ders materyallerinin (PDF, DOC, PPT vb) sesli veya 

görüntülü olması, sesli veya görüntülü ders materyallerinde öğretim elemanının kendi sesi veya 

görüntüsünün olması, 

d. Üçüncü şahısların kamuoyuna açık sesli veya görüntülü ders materyallerinin yardımcı 

ve destekleyici ders materyali olarak kullanılabilmesi ve bu şekilde kullanılan ders 

materyallerinin telif haklarına ilişkin sorumluluğunun öğretim elemanında olması,  

e. Öğretim elemanlarının ders materyallerini hazırlarken ses ve görüntü kaydı kalitelerine 

özen göstermesine, 

 

30) 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemiyle sınırlı olmak üzere, uzaktan eğitim 

yöntemiyle yürütülecek eğitim-öğretim faaliyetlerinin ölçülebilir ve denetlenebilir bir şekilde 

yürütülebilmesinde, 

a. Sorumluluğun birinci derecede Bölüm /Anabilim /Program Başkanlığında olduğuna, 

b. Öğretim elemanlarının her hafta yapacakları derslere ilişkin olarak bölüm başkanlığına 

e-imzalı veya ıslak imzalı olarak gönderecekleri Haftalık Ders İzlence ve Telif Hakkı Rıza 

Beyanı Formunda verilen bilgileri her öğretim elemanı ve her ders için excel dosyası 

formatında toplulaştırılmasından Bölüm Başkanlığının sorumlu olmasına, 

 

31) Engelli Öğrencilerimizin uzaktan eğitim faaliyetlerine verimli bir şekilde katılımının 

sağlanması noktasında hazırlanan ders materyallerinin; 

 

a. Uzaktan eğitim için kullanılan ders materyallerinin engelli öğrenciler için erişilebilir 

nitelikte olmasına, 

b. Öğrencinin engel türü ve özel gereksinimleri göz önünde bulundurularak hazırlanması 

(Örneğin, görsel materyallerin yer aldığı derslerde (resim, ve grafik vb) materyal hakkında 

önemli noktaların sözlü betimlemelerinin yapılmasına, sözlü sunumların yazılı formatlarının 

bulunması gibi konulara dikkat edilmesi), 

c. Uzaktan eğitim sürecinde verilen ödevlerde, projelerde ve sınavlarda öğrencilerin engel 

grubu dikkate alınarak gerekli uyarlamaların yapılmasına, 

d. Engelli öğrencilerin uzaktan eğitim faaliyetlerine katılımı hususunda herhangi bir 

problemle karşılaşılması durumunda, engelli öğrencilerin veya personellerin akademik 

birimlerdeki engelli öğrenci temsilcilerine ve Üniversitemiz Engelli Öğrenci Birimi ile iletişime 

geçmesine, 

oy birliğiyle karar verilmiştir. 

 

 


