
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİ UYGULAMA İLKELERİ  

 

 

2022-2023 Güz yarıyılında Üniversitemiz bünyesinde yürütülen bütün programlarda 

eğitim, Akademik Takvimde belirlenen tarihlerde aşağıda ifade edilen ilkeler doğrultusunda yüz 

yüze eğitim (Ortak Zorunlu Dersler, bazı Üniversite Seçmeli Dersleri ve/veya birim yönetim 

kurulu kararıyla uzaktan yürütülmesine karar verilen dersler hariç) şeklinde uygulanacaktır. Bu 

çerçevede olmak üzere; 

a. Öğretim süreçlerinin desteklenmesi amacıyla yüz yüze yürütülen bütün derslerin uzaktan 

eğitim sistem, yöntem ve teknikleriyle desteklenmesi esastır. Bu kapsamda Öğrenci Bilgi 

Sisteminde (ÖBS) açılan bütün dersler için Ders Bilgi Sisteminde (DBS) sayfa açılmalı, 

açılan ders sayfasında ders izlenceleri paylaşılmalı ve her bir hafta için öğrencilere yönelik 

ders içerikleri ve etkinlikleri dönemin ilk haftasında tanımlanmalıdır. Dönem boyunca ise 

dersler ilerledikçe her hafta için en az üç eğitsel içerik (daha önceden kayda alınarak 

hazırlanan ders videosu, ders notu, sunu, okuma metinleri, dış kaynak bağlantıları vb.) 

ve/veya etkinlik (forum, tartışma, ödev, proje, kısa sınav, alıştırma vb.) yer almalıdır.  

b. Dersler DBS platformuna aktarılırken ders birleştirme yapılabilir. Ancak birleştirilen 

dersler için DBS’deki ders için ücret ödenir. 

c. Öğrencilerin dersle ilgili soru veya taleplerinin özellikle ÖBS, DBS ve e-posta aracılığı ile 

takip edilerek en geç üç iş günü içerisinde cevaplanması öğrencilerle etkili iletişim 

kurulması için gereklidir. 

d. Uzaktan eğitim yoluyla yürütülecek derslerde dersin normal ders saati kadar canlı ders 

yapılır. Canlı yapılan derslerin kayıt altına alınıp alınmayacağına ilgili öğretim elemanı 

tarafından karar verilir.  

e. Canlı dersler kurumsal olarak DBS platformunda entegre çalışan Big Blue Button (BBB) 

platformundan yapılacaktır. Canlı derslere devam ile ilgili olarak öğrencinin tabi olduğu 

yönetmelikteki devam şartları uygulanır.  

f. Uzaktan eğitim yoluyla yapılan Ortak Zorunlu Derslerin (Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk 

İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İş Sağlığı ve Güvenliği) ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve 

bütünleme sınavları dersin koordinatörlüğü yapan birimler ile iş birliği içerisinde Açık ve 

Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından merkezi olarak tek oturumda yapılır.   

g. Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri yüz yüze yapılmalıdır. Dersin doğası ve yapısına göre 

yüz yüze yapılan sonuç görmeye yönelik ölçme değerlendirme etkinliklerinin (ara sınav, 

yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı vb.) yanı sıra yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim ortam, 

yöntem ve tekniklerinin de desteği ile süreç odaklı ölçme değerlendirme etkinlikleri 

(habersiz kısa sınav, ödev, proje, performans, öğrenci ürün dosyası vb.) ile ölçme ve 

değerlendirme süreci desteklenmelidir. Süreç odaklı ölçme değerlendirme 

uygulamalarında öğretim elemanları tarafından performans ödevlerinin öğrenci tarafından 

yapılıp yapılmadığının izlenmesi ve dönüt verilmesi gerekir. 

h. Kurum içinde ve dışında uygulama gerektiren işyerinde mesleki eğitim, staj ve uygulamalı 

derslere yönelik düzenlemeler Rektörlükle iş birliği halinde ilgili birim kurulları tarafından 

planlanacaktır. 
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