
Üniversitemiz Senatosunun 24.09.2020 tarihli ve 20 sayılı toplantısında kabul edilen; 

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLECEK DERSLERE 

İLİŞKİN 

UYGULAMA USUL VE ESASLARI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu uygulama usul ve esaslarının amacı, örgün eğitimde uzaktan eğitim yoluyla 

verilecek olan derslerde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu uygulama usul ve esasları örgün eğitimde uzaktan eğitim yoluyla verilecek 

olan derslerde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu usul ve esaslar 19.03.2020 tarih ve 75850160-104.01.02.04-E.22490 sayılı 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararlarına ve konuya ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu uygulama esaslarında geçen; 

a) Birim: Uzaktan eğitim yoluyla derslerin yürütüldüğü bölüm/programın bağlı olduğu 

enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunu, 

b) Birim Temsilcisi ve Yardımcısı: Enstitü/fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokulu 

bünyesinde uzaktan eğitim ile yürütülen derslerin etkin bir şekilde yürütülmesi için 

gerekli koordinasyonun sağlanmasından sorumlu olan öğretim elemanlarını, 

c) Canlı Ders: Belirlenen bir zamanda sınıf ve/veya internet ortamında eşzamanlı olarak 

öğretim elemanı tarafından verilen dersi, 

d) Eşzamanlı (Senkron): İnternet üzerinden canlı olarak yapılan uzaktan eğitim 

metodunu, 

e) Eşzamansız (Asenkron): Farklı dijital platformlarda önceden hazırlanmış ders notları, 

ders sunuları ve video kayıtları gibi ders materyallerinin paylaşılması ile yapılan 

uzaktan eğitim metodunu, 

f) Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBİSİS): Erciyes Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini, 

g) ERUDM: Erciyes Üniversitesi Ders Materyalleri Paylaşım Sistemini, 

h) Harmanlaşmış Eğitim: Yüzyüze öğrenme süreçlerinin bireysel, öğrenen yönelimli ve 

teknoloji destekli öğrenme yaklaşımları ile bütünleşmesi ile oluşan temel hedefi bireysel 

olarak dijital olanakların kullanılması olan bir öğrenme yöntemini, 

i) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü, 

j) Senato: Erciyes Üniversitesi Senatosunu, 

k) UZE: Erciyes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemini, 

l) Üniversite: Erciyes Üniversitesini, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ders Açma, Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi, Uygulama, Ölçme ve 

Değerlendirme 

MADDE 5- (1) Birimlerde örgün eğitimde uzaktan eğitim yoluyla açılacak dersler, teorik ve 

uygulamalı derslerin verilme şekli (yüz yüze, harmanlanmış veya uzaktan), ders süreleri, 

derslerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri vb. konular her eğitim-öğretim dönemi 

başlamadan önce birimlerin yönetim kurulu kararı ve Senato onayıyla uygulamaya konulur. 

Ders Açma 



MADDE 6- (1) Örgün eğitimde uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslerde program 

yeterlikleri/çıktıları esas alınarak birimler tarafından (yeterlik – ders – içerik - öğretim yöntemi 

matrisleri kullanılarak) gerekli güncellemeler yapılır.  

(2) Halen yürütülmekte olan ortak dersler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve 

Yabancı Dil dersleri) ERUZEM bünyesinde (http://eruzem.erciyes.edu.tr/) uzaktan eğitim 

programlarındaki işleyişi mevcut haliyle devam edecektir. ERUZEM vize sınavları da yine 

daha önce olduğu gibi bu dersler için online yapılacaktır. 

Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi 

MADDE 7- (1) “e-Öğrenmeye Giriş Eğitimi” katılım belgesine sahip öğretim elemanları, her 

eğitim-öğretim yarıyılı başında dersin gerekliliklerine göre yüz yüze, eşzamanlı (ve 

eşzamansız) olarak dersi vermek üzere görevlendirilir. 

Uygulama 

MADDE 8- (1) Örgün eğitimde uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler, eşzamansız yapıyla 

desteklenmiş eşzamanlı veya canlı derslerle yürütülür. Ders materyalleri eşzamansız olarak 

ERUDM üzerinden paylaşılır. Eşzamanlı veya canlı dersler UZE sistemi üzerinden yürütülür 

ve kayıt altına alınır. Yapılan ders kayıtları en az bir ay süre ile eşzamansız UZE sistemi 

üzerinde paylaşıma açılır. Bu derslerin koordinasyonu birim temsilcileri ve ERUZEM 

tarafından sağlanır. Öğrenci ve öğretim elemanı kullanıcı tanımlamaları e-mail, sms ve diğer 

duyuru araçları üzerinden iletilecektir.  

Erciyes Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” ve “Lisansüstü Eğitim 

ve Öğretim Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca canlı ve eşzamanlı yöntemle yapılan 

derslere de katılım / devam zorunluluğu aranır. 

(2) Öğretim elemanları, her hafta verdikleri dersler ile ilgili önceden hazırladıkları PDF, 

PowerPoint, çalışma yaprağı, video  vb. formatlarındaki ders materyallerini UZE sistemi 

üzerinden ERUDM’ye yükler.  

İlgili haftada ders materyallerinin yüklenme durumlarının izlemi, ilgili 

fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu dekanı/müdürü ile yardımcıları ve bölüm başkanları 

tarafından UZE ve ERUDM üzerinden yapılır. 

(3) Canlı ve eşzamanlı dersler, sistemde tanımlanmış ders programına göre yapılır. Zamanında 

yapılamayan dersler için uygulanacak telafi programında örgün eğitimdeki usuller takip edilir.  

(4) Engelli öğrenciler uzaktan eğitimde karşılaştıkları sorunlar ilgili olarak Birim 

Temsilcisi/Yardımcısı ve Engelsiz Kampüs Birimine başvuracaklardır. 

(5)  Öğretim elemanları ve öğrenciler ERUDM portalinde paylaşılan ders materyalleri ve ders 

kayıt videoları ile ilgili olarak 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 numaralı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu ve 7981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5846 numaralı Fikir 

ve Sanat Eserleri Kanunu’nun hükümlerine riayet etmeleri zorunludur. 

Ölçme ve Değerlendirme 

MADDE 9- (1) Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme; derslerin içeriği, teorik ve 

uygulama dağılımına göre uygun olan süreç ve sonuç değerlendirme araçları kullanılarak 

yapılır. Derslerin ara, dönem sonu ve bütünleme sınavlarının ölçme ve değerlendirmesi, 

ödevlendirme ve/veya sınav şeklinde yapılacak ve değerlendirilecektir. YÖK’ün de önerileri 

doğrultusunda “etkinlik / proje / ödevlendirme” gibi süreç değerlendirme araçlarına mümkün 

olduğu ölçüde yer verilmelidir. 

(2) Sınav ve ödevlerin ağırlıkları birimlere, programlara ve derslere göre planlanabilir. Dersler 

tamamen ödevlendirme üzerinden de değerlendirilebilir. Örneğin;  

- Ödev1 (%10), Ödev2 (%10), Ödev3 (%10), ara sınav (%20), dönem sonu sınavı (%50) 

- Ödev1 (%15), Ödev2 (%15), Ödev3 (%15), ara sınav (%0), dönem sonu sınavı (%55) 

- Ara sınav (%40 -Ödev 1, Ödev 2, Ödev 3 ve Ödev 4), dönem sonu sınavı (%60- Ödev 

5 ve Ödev 6). 



(3) Her bir ders için değerlendirmenin hangi yöntemle gerçekleştirileceğini de içeren ders 

izlenceleri (syllabus), dersi veren öğretim üyesi/elemanı tarafından dönem başında ERUDM 

üzerinden öğrencilerle paylaşılır. Ödevler ERUDM üzerinden, son teslim tarihi de belirtilerek 

verilir. Öğrenciler ödevlerini ERUDM üzerinden teslim eder. Son teslim tarihinden sonra teslim 

edilen ödevler değerlendirmeye alınmaz. 

 (4) Ödevlendirmeler, performans ödevi, ürün dosyası (portfolyo), proje, konu özetleri, kavram 

haritaları, akış şemaları vb. araçlar kullanılarak gerçekleştirilebilir. Sınavlar çevrimiçi ve/veya 

[şartların elvermesi halinde] yüz yüze gerçekleştirilir. Sözlü sınavlar kayıt altına alınır.  

(5) Çevrimiçi olarak yapılacak sınavlar ERUZEM tarafından yürütülür. Sınavını test biçiminde 

yapacak öğretim elemanları sınavda çıkacak soru sayısının iki katı soruyu UZE sistemine 

girerler. Sınav soruları kolay orta zor olmak üzere üç zorluk düzeyinde veya konulara ayrılmış 

şekilde hazırlanır ve her öğrenciye dengeli bir şekilde sorulmak üzere ders sürecinde işlenmiş 

olan konuları kapsayacak şekilde oluşturulur. 

(6) Ödevlerin (performans görevleri, projeler, ürün dosyaları vb.) ve sözlü sınavların 

değerlendirilmesinde, dersin öğretim elemanı tarafından hazırlanacak ve öğrencilere ilan 

edilecek dereceli puanlama anahtarı (rubrik) kullanılır. Ödevlerde başka kaynaklarla azami 

örtüşme oranı %25 ’tir. İntihal durumunda ise ödev değerlendirmeye alınmaz.   

(7) Çevrimiçi sınav tarihi ve saatleri ERUZEM tarafından belirlenerek sınav tarihinden 15 gün 

önce ERUZEM ve birim web sayfasında ilan edilir. 

(8) Çevrimiçi ara sınava bulundukları yerdeki internet erişimi, bilgisayar veya cep telefonundan 

kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle giremeyen öğrenciler için mazeret sınavları yapılır. Ara 

sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenciler için, sınavların tamamlanmasının 

ardından hafta içinde mazeretlerini bildiren bir dilekçeyle e-posta, vb. gibi elektronik ortamlar 

üzerinden bağlı bulundukları birimlere başvururlar. Mazeret sınavları, sınava girecek öğrenci 

sayısı 20 ve üzerinde olan dersler için ERUZEM tarafından belirlenen tarih ve saatlerde çoktan 

seçmeli test olarak, sınava girecek öğrenci sayısı 20’den az olan dersler için ödevlendirme 

şeklinde dersi veren öğretim üyesi/elemanı tarafından ERUDM üzerinden yapılır. Mazeret 

sınavlarıyla ilgili olarak “Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği”nin 16/1 maddesi hükümlerince hareket edilir.  

(9) Lisansüstü programlarındaki yeterlik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez 

savunmaları, sınav sürecinin kayıt altına alınması ve hukuki açıdan denetlenebilir olması 

şartıyla çevrimiçi ortamda yapılabilir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Not Yükseltme Sınavı  

MADDE 10- (1) Daha önce yüz yüze yapılan derslerde başarılı olan öğrenciler başarılı olduğu 

dersleri not yükseltme için uzaktan öğretimle verilirken yeniden alamaz ve not yükseltme 

sınavlarına başvuramaz. Uzaktan öğretimle almış ve başarılı olduğu dersleri yeniden alarak not 

yükseltme sınavlarına katılabilirler.  

Sınav Güvenliği  

MADDE 11- (1) UZE üzerinden yapılan online sınavlar için güvenli tarayıcı seçimi, tarayıcıda 

başka sekmeye geçme veya yeni sekme açılması durumunda sınavı bitirme, önceki soruya 

dönememe ve gerekli bulunduğu durumlara da gözetimli sınav sistemini kullanılacaktır.  

Etik ile ilgili Konular  

MADDE 12- (1) Uzaktan eğitimle yapılan sınavlarda Üniversite Ön Lisans-Lisans Eğitim-

Öğretim Yönetmeliği’nin 16. maddesinde yer alan sınavlara ilişkin genel esaslar geçerlidir. 

Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek, sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek, sınavlarda 

tehditle kopya çekmek, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava 

girmek gibi nedenlerle sınav düzenine uymayan öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları 

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre işlem yapılır. 



(2) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca öğretim elemanlarımızın hazırladığı 

sınavlar ve sorular, öğretim elemanlarımızın kişisel verisi olarak değerlendirilecektir. Bu sınav 

ve soruların depolanması, saklanması, başka platformlarda paylaşılması, cevapların dağıtılması 

gibi durumlarda KVKK ihlali yapan kişi/kişiler sorumludur. Bu ihlali yapan kişiler hakkında 

yasal işlemler yapılacaktır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Mali Hükümler 

Ek Ders Ücreti ve Diğer Ödemeler 

MADDE 13- (1) Öğretim elemanlarına yapılacak ek ders ücreti ödemelerinde ilgili mevzuat 

hükümleri uygulanır. Öğretim elemanlarının ders yükünü, teorik ve uygulamalı dersler birlikte 

oluşturduğundan ek ders ücretleri söz konusu derslerin tamamlanmasının ardından ödenir. Eş 

zamanlı (senkron) olarak uzaktan verilen dersler için haftalık ders programında yer alması ve 

fiilen yapılması şartıyla, fiilen yapılan ders saati üzerinden Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti 

Ödemelerinde Uyulacak Esaslar çerçevesinde ek ders ücreti ödenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 14- Bu uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat 

hükümleri ile Senato Kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 15- Bu uygulama usul ve esasları, Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16- Bu uygulama esasları hükümlerini Rektör yürütür. 

 


