
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
SENATO KARAR ÖRNEĞİ 

 
Karar Tarihi  : 17/06/2014 
 
Toplantı Sayısı : 391 
 
Karar Sayısı  : 3297 
 

3297- Üniversite Senatosunun 30/07/2013 tarih ve 369/3153 sayılı 
kararı ile kabul edilen ve Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen “Ankara 
Üniversitesi Uzaktan Öğretim Yönergesi”nin “Amaç” başlıklı 1. maddesinin, 
“Dayanak” başlıklı 3.maddesinin, “Tanımlar” başlıklı 4.maddesinin (c) bendinin, 
“Uzaktan Öğretim Programları ve Derslerin Yürütülmesine İlişkin İlkeler” 
başlıklı 7.maddesinin, “Öğrenci Kabulü, Kayıt, Sınav ve Ders Geçme 
Yöntemleri” başlıklı 8.maddesinin (c) bendinin ve “Derslerin İşlenmesi 
Sürecinde Uyulması Gereken İlkeler” başlıklı 10.maddesinin (d) ve (e) bendinin 
aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. 
          “Amaç 
 
           Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ankara Üniversitesi uzaktan öğretim 
uygulamalarının işleyiş ve esaslarını belirlemektir.”  

 
“Dayanak 

Madde 3- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. ve 
46. maddeleri,  Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve 
Esaslar, Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, 
Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Ankara 
Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetmeliği temel alınarak hazırlanmıştır. 
“ 

 
                “Tanımlar  

     Madde 4- Bu yönergede geçen; 

 

          c) Uzaktan Öğretim Yayın Komisyonu: Uzaktan Öğretim Merkezi 
(ANKUZEM)’nde kurulan Komisyonu,” 

“Uzaktan Öğretim Programları ve Derslerin Yürütülmesine İlişkin 
İlkeler  

 

Madde 7- Uzaktan öğretim; eşzamanlı veya farklı zamanlı teknolojiler aracılığı 
ile yürütülür. Yeni uzaktan öğretim programları ve örgün öğretimde uzaktan 
öğretimle verilecek dersler ilgili birimin kurul kararı, Senato kararı ve Yükseköğretim 
Kurulu onayı ile açılabilir.          e-içerik hazırlanması ve öğretim tasarımı, ilgili 
birimlerin istemleri dikkate alınarak ANKUZEM tarafından planlanır ve gerçekleştirilir. 
Sınavların yürütülmesine ve sınav sonuçlarının yayınlanmasına ilişkin teknik işlemler 
ANKUZEM tarafından yapılır. Sınav görevlileri, ilgili birimlerin önerileri doğrultusunda 
belirlenerek Rektörlüğün onayına sunulur. Yeterli sayıda sınav görevlisinin ilgili 
birimler tarafından önerilememesi durumunda, sınav görevlileri Üniversitenin diğer 
birimlerinden ANKUZEM’ce sağlanır.” 

 



“Öğrenci Kabulü, Kayıt, Sınav ve Ders Geçme Yöntemleri  

 

          Madde 8-  

c) Ölçme ve değerlendirme; yüz yüze oturumlu sınavların yanı sıra 
alternatif değerlendirme yöntemleri ile de yapılabilir. Bu yöntemler elektronik 
ürün dosyası (e-portfolyo), proje, rapor, ödev, çokluortam uygulaması (web 
sayfası vb.) kullanılarak, ilgili birimin ilgili kurulu kararları doğrultusunda 
gerçekleştirilir. Ara sınavların gözetimsiz elektronik olarak yapıldığı 
durumlarda, alternatif yöntemlerin ağırlığı % 80’den fazla olamaz. Ölçme ve 
değerlendirme konusunda gerektiğinde Ankara Üniversitesi Ölçme ve 
Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği yapılabilir.” 

 

       “Derslerin İşlenmesi Sürecinde Uyulması Gereken İlkeler 

    

        Madde 10-  

 

d) Derslerin İşlenmesi: Uzaktan öğretim programlarında ve uzaktan 
öğretim yoluyla verilen derslerde her ders saati örgün öğretimdeki ders 
süresi kadardır. Her ders anlık olarak derse katılan öğrenci sayısından 
bağımsız olarak ağ üzerinden eşzamanlı olarak çevrimiçi teknolojilerle 
verilir. Dersi yalnızca dersin öğretim elemanı/elemanları verir. Dersin 
öğretim elemanı, haftalık toplam ders saatinin yarısını (% 50) farklı 
öğrenme etkinlikleri ile işleyerek, öğretim içeriğini zenginleştirebilir. 
Öğretim elemanları farklı öğrenme etkinlikleri yapmadıkları durumlarda 
tüm ders saatlerini sanal sınıf ortamında işlerler.” 

 

 

e) Öğretimin İçeriğinin Zenginleştirilmesi:  Uzaktan öğretimin 
içeriğinin zenginleştirilmesi amacıyla farklı öğrenme etkinlikleri 
kullanılabilir. Kullanılan bu etkinlikler harcanan emek dikkate alınarak ders 
saat sürelerinin belirlenmesinde değerlendirilir. Bu etkinlikler arasında 
sınırlayıcı olmamak kaydıyla açıklamalı ödev, açıklamalı soru-problem 
çözümü, kısa sınav, ders sunumu, konu anlatımı, bağlantılandırılmış konu-
olay-makale incelemesi veya eleştirisi gibi yazılı-görsel etkinlikler, ders 
videosu, öğrenme nesnesi, seslendirilmiş ders anlatımı gibi görsel-işitsel 
etkinlikler ile soru-yanıt ve tartışma gibi etkileşimli çalışmalar yer alır. Bu 
öğretim etkinliklerinin ve karşılık gelecek ders saatlerinin belirlenmesi 
Uzaktan Öğretim Yayın Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Uzaktan 
Öğretim Yayın Komisyonu fiili katkılara ilişkin belirleme yaparken 
ANKUZEM tarafından tutulan kayıtları ve belgeleri dikkate alır. 

 
 

 


