Kıymetli öğrencilerimiz, değerli akademisyenlerimiz,
Covid-19 salgınının ülkemizi de etkilemeye başladığı günden itibaren üniversitemizde gerekli
bütün tedbirler alınmaya başlanmıştır.
Salgın, Üniversitemiz yönetimi ile eğitim ve öğretim anlayışını değiştirmemize yol açmıştır.
Üniversitemizde çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin sağlığını önceleyen bir anlayışla, ilk
günden itibaren sosyal temasın önüne geçecek bir işleyiş düzenine geçilmiştir.
Covit-19 salgının üniversitemizdeki etkilerini yakından gözlemlemek ve gerekli tedbirleri
almak için konuya ilişkin özel bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyonumuz rutin ve rutin
dışı yaptığı toplantılarla gerekli tedbirleri almış ve almaya devam etmektedir.
Üniversitemizin temel faaliyetlerinden olan eğitim-öğretim çalışmalarımıza verdiğimiz
zorunlu ara nedeniyle meydana gelen boşluğun telafisi ve salgının devam etmesi ihtimalini
gözeterek bundan sonraki süreçte eğitim-öğretimin uzaktan yapılması kararını almış
bulunmaktayız. Bütün dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen bu zorlu süreçte değerli öğretim
üyelerimizin yetkinliklerinin eseri olan birikimleri, dijital mecraların sunduğu geniş
imkânlardan yararlanılmak suretiyle, siz öğrencilerimizin istifadesine sunulacak;
yükseköğretim sistemimizin kalite vizyonu çerçevesinde kazanım ve donanımlarımızı hep
birlikte geliştirmeye devam edeceğiz.
Bu çerçevede eğitim-öğretim faaliyetimiz 30.03.2020 tarihinde uzaktan olacak şekilde
başlayacaktır. Dersler, şu an zaten uygulanmakta olan ders programına sadık kalınarak online
bir şekilde işlenecek; hem meydana gelen boşluğun telafisi hem de yürütülen derslerin
desteklenmesi maksadıyla ders materyalleri hazırlanacak ve yine online olarak öğrencilerimize
ulaştırılacaktır. Uzaktan yapılması mümkün olmayan uygulamalı dersler ile staj
uygulamalarımızı ise, kampüsümüzde sizi tekrar ağırlayabileceğimiz günden itibaren
(gerekirse yoğunlaştırılmış bir şekilde) yapılacaktır.
Konuya ilişkin hem öğretim elemanlarımıza hem öğrencilerimize destek olacak bir ekip
kurulmuştur. Ekip, bu sürecin sağlıklı işleyebilmesi için gerekli dokümanları hazırlamış ve
meydana gelebilecek sorunlara yönelik kendi iç eğitim ve çalışmalarını tamamlamıştır.
Hazırlanan dokümanların ve rehberlerin takibi ile eğitim-öğretim hayatımızdaki bu dönemi
sorunsuz bir şekilde tamamlayacağımızdan eminiz. Aşağıda konuya ilişkin belgelere
ulaşabileceğiniz linkler bulunmaktadır. Sizden ricamız bu rehberleri dikkatle okumanız ve size
düşen hazırlıkları bir an önce yapmanızdır.
Bu vesileyle sizi bu sefer daha da büyüyen kampüsümüzde tekrar ağırlamayı sabırsızlıkla
beklediğimizi bildirir, size ve tüm yakınlarınıza sağlıklı günler dileriz.
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Derslerin Uzaktan Öğretim ile Yürütülmesi Hakkında Genel Çerçeve
1- Üniversitemiz yetkili kurullarının almış olduğu karar gereğince 2019-2020 Bahar yarıyılının
yapılamayan dersleri ile dönem sonuna kadarki dersleri uzaktan öğretim metoduyla dijital
ortamda yapılacaktır. İkinci bir karar alınıncaya kadar yarıyılının bu şekilde tamamlanması
öngörülmektedir.
2- Dijital ortamdaki dersler, Google anlaşmalı üniversite olmamız nedeniyle Google G Suite
for Education programı kullanılarak yapılacaktır.
3. Programın kullanılması ve dijital ortamdaki eğitimin teknik detaylarına ilişkin bilgilendirme
yapmak ve bu konuda her bölümden Rehber olarak belirlenen kişilerin yoğun bir şekilde
eğitilmesini sağlamak üzere Mona Aykul görevlendirilmiştir.
4. Yapılacak eğitim ile her bölümün sorumlusu olarak belirlenen kişiler, dijital eğitim boyunca
yaşanabilecek aksaklıklarda ulaşılabilir olmak ve aksaklıkları gerekirse Mona Aykul ile temasa
geçerek çözmek ile sorumlu olacaklardır.
5. Öğretime 30.03.2020 tarihinde başlanması hedeflenmektedir. Bu tarihe kadar, öğretim üye
ve elemanlarımız ile okutmanlarımız gerekli hazırlıkları yapmalıdırlar. Dijital derslerin
yürütülmesi ile ilgili gerekli ders materyalleri (video, slayt, belge, ders notları, ders kaynakları
vb) hazırlanmalı ve sisteme yüklenmeye hazır tutulmalıdır.
6. Derslerin yürütülmesi ile ilgili olarak halihazırda uygulanmakta olan programa sadık
kalınacak ve derslerin dijital ortamda ders programında belirtilen saatlerde yapılması
sağlanacaktır. Bu sistem ile öğretime başlanıncaya kadar geçen zamanda işlenemeyen derslerin
telafisi, ek materyal ve mevcut programa sadık kalınarak yoğunlaştırılmış dersler ile
sağlanamaması ve talep gelmesi halinde ek ders saatleri ile telafinin yapılması sağlanacaktır.
7. Derslerin bu şekilde organize edilmesi ve ders programına sadık kalınmasının sağlanması
görevi akademik birimler ve onların gözetiminde her programa ilişkin bölüm başkanlığı
sorumluluğundadır. Her bölüm, kendi ders programı çerçevesinde öğretim üye ve
elemanlarının dersleri yürütmesi için gerekli tedbirleri alacaktır. Konuya ilişkin teknik destek
oluşturulan Rehber ekibinden ve Mona Aykul’dan alınabilecektir.
8. Ara sınavların yazılı sınav yöntemi ile yapılmasından bu dönem için vazgeçilmiş olup; bu
sınavların Yönetmelikte belirlenen diğer yöntemlerin birisi ile yapılması kararlaştırılmıştır.
İlgili öğretim üyesi, kullanacağı sınav yöntemini yönetmeliğe uygun bir şekilde bildirimde
bulunmak kaydı ile ara sınavı, dönem sonundan önce herhangi bir zamanda yapabilecektir. Ara
sınav notlarının en geç 15.05.2020 mesai saati bitimine kadar öğrenci bilgi sistemine girilmesi
gereklidir.
Uzaktan Eğitim Öğrenci Rehberi için tıklayınız.
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