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DAĞITIM YERLERİNE

          Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığının  19.03.2020  tarih  ve  E.22490  sayılı  yazısı
kapsamında olmak üzere Üniversitemizde uygulanacak olan Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim
Uygulama İlkeleri  ile  ilgili  olarak 23.03.2020 tarih  ve 5/42 sayılı  senato kararı  aşağıya
çıkartılmış olup, uygulama ilkeleri ekte gönderilmiştir.

          Bu çerçevede olmak üzere süreç içerisinde öğretim elemanları ile destek personeli
olarak görevlendirilen ilgililerin görev ve sorumlulukları ekte gönderilmiştir.

          Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim süreciyle ilgili olarak Üniversitemiz akademik ve
idari personeli ile öğrencilerimiz başta olmak üzere kamuoyu ve paydaşlarımızın güncel ve
doğru  bilgilerle  bilgilendirilmesi  amacıyla  https://egitimedevam.atauni.edu.tr/  sayfası
hazırlanarak erişime açılmıştır.

          Rektörlük Makamının 17.03.2020 tarih ve E.2000084862 sayılı Olurlarıyla kurulan
Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Uygulamaları Komisyonu tarafından alınan ve Rektörlük
M a k a m ı  t a r a f ı n d a n  u y g u n  g ö r ü l e n  k a r a r l a r  v e  b i l g i l e n d i r m e l e r
https://egitimedevam.atauni.edu.tr/ sayfasından paylaşılacaktır.

          Bu nedenle biriminiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin bu sayfadan bilgi
e d i n m e k  ü z e r e  y ö n l e n d i r i l m e l e r i  ö n e m  t a ş ı m a k t a d ı r .  B u  ç e r ç e v e d e
https://egitimedevam.atauni.edu.tr/  sayfasına  yönlendirme yapılması  dışında  birim web
sayfalarından konu ile ilgili herhangi bir duyuru ve paylaşım yapılmaması gerekmektedir.

          Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

  Prof.Dr. Medine GÜLLÜCE
Rektör Yardımcısı
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          Senato Kararı

          Karar 42-) Rektörlük Makamının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020
tarih ve E.22490 sayılı yazısı kapsamında olmak üzere 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar
dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla 23.03.2020 Pazartesi gününden itibaren yürütülecek olan
“Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Uygulama İlkeleri”ne ilişkin teklifi  okundu. Yapılan
görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

           

          Görüş ve öneriler için: pandemiuzaktanegitim@atauni.edu.tr 

           

           

           

           

Ek :
1 - Uygulama İlkeleri
2 - Öğretim Elemanı Görev ve Sorumlulukları
3 - Destek Personeli Görev ve Sorumlulukları
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ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

PANDEMİ DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI 

(23.03.2020 tarih ve 5 / 41 sayılı Üniversite Senatosu Kararı) 

Üniversitemiz örgün öğretim programlarında uygulanacak olan Pandemi Dönemi 

Uzaktan Eğitim süreci, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 tarih ve 

E.22490 sayılı yazısı başta olmak üzere diğer yazı ve talimatları ve konu ile ilgili diğer 

mevzuat hükümleri esas alınarak aşağıda yer alan usul ve esaslar kapsamında, Rektörlük 

Makamının bilgisi ve onayına bağlı olarak yürütülecektir. 

1- Süreç, Rektörlük Makamının 17.03.2020 tarih ve E.2000084862 sayılı 

Olurlarıyla kurulan Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Uygulamaları Komisyonu 

tarafından yürütülecektir. 

2- Süreç içerisinde ve komisyon tarafından talep edilmesi halinde, tüm birimler ile 

akademik ve idari personelin komisyon çalışmalarına gereken desteği vermeleri ilgili 

birim amirleri tarafından sağlanacaktır. 

3- Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Uygulamalarının; 

a) Önlisans ve lisans programlarında derslerin, asenkron uzaktan öğretim 

uygulamaları, kurumsal Öğretim Yönetim Sistemi olan Ders Bilgi Sistemi (DBS) 

kullanılarak, materyal paylaşımı (video, pdf dokümanları ...vb), ödev, alıştırma, tartışma 

gibi online (çevrimiçi) etkinliklerle yürütülecektir. 

b) Lisansüstü programlarda ise bu maddenin (a) fıkrasında ifade edilen 

uygulamalarla birlikte; 

i) Öğrenci sayısı 10 ve üzerinde olan dersler, kurumsal destekle haftada 1 ders saati 

olmak üzere senkron (eş zamanlı) olarak belirlenen ders programına göre yürütülecek, 

ii) Öğrenci sayısı 9 ve altında olan dersler için öğretim üyeleri, kurumsal video 

konferans desteği olmaksızın diğer video konferans araçlarını (Zoom, Skype ve 

WhatsApp ... gibi) kullanarak öğrencilerle belirledikleri bir saatte canlı dersler 

yapabileceklerdir. Canlı yapılması durumunda bu dersler kayıt altına alınarak, Ders 

Bilgi Sistemi (DBS)’ne dış bağlantı (link) eklenmek suretiyle öğrencilerin erişimine 

sunulacaktır. 

4) Ara (vize) sınavlar ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 

19.03.2020 tarih ve E.22490 sayılı yazısı kapsamında ifade edilen “ilgili programın 

öğrenme kazanımları ve sonraki süreçte yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler 

de göz önünde bulundurularak hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve 

denetlenebilir ilkeler doğrultusunda” olmak üzere; 

a) Derslerin uzaktan eğitim yolu ile yürütüleceği hususu göz önünde 

bulundurularak, ilgili öğretim elemanlarının Ders Bilgi Sisteminde (DBS) yapacakları, 

ödev, tartışma, alıştırma, kısa süreli (quiz) sınav ve benzeri etkinliklerden öğrencilerin 

alacakları toplam puan, vize sınavı notu olarak değerlendirilecektir.  
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b) İsteyen öğretim elemanları tarafından bu maddenin (a) fıkrasında ifade edilen 

uygulamalara ilaveten online (çevrimiçi) ara (vize) sınavı yapılabilecektir. 

c) Bu maddenin (a) ve (b) fıkralarında ifade edilen kapsam ve koşullarda 

belirlenecek olan ara (vize) sınav notunun dersin ham başarı notuna katkısı tüm önlisans, 

lisans ve lisansüstü programlarda %30 olarak uygulanacaktır. 

5) Uygulama ve staj etkinliklerine ilişkin hususlarda, Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığının 19.03.2020 tarih ve E.22490 sayılı yazısı  kapsamında olmak üzere; 

a) Uzaktan öğretim yöntemi ile verilemeyen uygulama, laboratuvar gibi 

etkinliklerin telafisi için sıkıştırılmış takvim programı uygulanmasına yönelik planlama 

gelişmelere bağlı olarak süreç içerisinde yapılacaktır., 

b) Stajlar hakkında gelişmelere bağlı olarak süreç içerisinde farklı alternatifler 

dikkate alınarak planlama yapılacaktır. 

6) Lisansüstü programlarda yer alan yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin 

toplantı ve tez savunmaları ile seminer etkinlikleri hakkında Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığının 19.03.2020 tarih ve E.22490 sayılı yazısı  ile Atatürk Üniversitesi Jüri 

Oluşturularak Gerçekleştirilen Lisansüstü Etkinlik ve Sınavların Uzaktan Katılım 

Yoluyla Yapılmasına Dair Yönerge hükümleri de dikkate alınarak,  gerekli alt yapının 

oluşturulması ve “sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir 

olma” koşulunun sağlanması kaydıyla, konunun ilgili enstitü müdürlükleri tarafından 

değerlendirilerek, etkinliklerin yapılmasına yönelik karar verilmesi halinde  söz konusu 

etkinlikler online (çevrimiçi) olarak yapılabilecektir. 
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