
 
 

 

 

GİRNE ÜNİVERSİTESİ 

YÖNETİM KURULU KARARLARI 

 

Karar Tarihi    :20 Mart 2020 

Toplantı Sayısı :12 

Karar Sayısı     :12 

 

       Üniversitemizin yönetim kurulu Rektör Prof.Dr.Ġlkay SALĠHOĞLU başkanlığında 

toplanmış; yapılan görüşmeler sonunda: 

      Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'nun (YÖDAK) 

18 Mart 2020 tarih ve 20/19 sayılı toplantısında KKTC Üniversitelerinde içinde bulunduğumuz 

olağanüstü pandemi koşullarında eğitimin aksamaması için Yükseköğretim Planlama, Denetleme 

ve Akreditasyon Kurulunun 19 Mart 2020 tarih ve YDK.0.00-217-20/E.24  sayılı yazısı ile 20  

Mart 2020 tarihli Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) 75850160-104.01.02.04-E.22853 sayılı yazısı 

kapsamında aşağıdaki hususlarda; 

  

1. Üniversitemiz’de eğitim öğretim faaliyetleri 11 Mart 2020 Çarşamba gününden itibaren 

KKTC Bakanlar Kurulu Kararı ile ara verilmiştir. Bu tarihten itibaren Üniversite’miz 

uzaktan eğitim faaliyetlerinin yürürlüğe girmesine karar vermiştir. Bu maksatla Edmondo 

ve Moodle programları üzerinde toplantılar yapılıp öğretim elemanlarımıza hizmetiçi 

eğitim verilmiştir. UZEM üzerinden halen daha Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi, Türk 

Dili ve Edebiyatı ve Ġngilizce dersleri hem Türk hem de yabancı uyruklu öğrencileri için 

hazırlığı bulunan ve imkanlarımız dahilinde devam eden derslerdir. Özetlenen bu 

gelişmeleri dikkate alarak olağanüstü durum devam ettiği sürece ve bir defaya mahsus 

olmak üzere laboratuvar, klinik ve benzeri uygulaması olmayan derslerin uzaktan eğitim 

kapsamına alınması konusunda gerekli çalışmaların yapılıp en kısa sürede 

tamamlanmasına, 

 

2. Üniversitemiz 2019-2020 ders yılı Olağanüstü Bahar Dönemi eğitimlere çevrimiçi katkı 

sağlayabilmek amaçlı kullanılabilecek “edmondo” ve “moodle” sistemimizin 

uzem.kyrenia.edu.tr adresi üzerinden aktif bir kullanılmasına, 

 

3. Gerek Moodle gerekse Edmodo sistemleri üzerinden derslerini devam ettirecek olan 

Öğretim Elemanlarımıza ve bu dersleri alacak olan öğrencilerimize Uzaktan Eğitim 

Merkezi’miz gerektiği zamanlarda tüm desteği vermesine,  

 

4. Üniversitemiz tarafından oluşturulan birimler derslerin bu ortamlar üzerinde nitelikli bir 

şekilde sürdürüldüğünden emin olmak için bu ortamların UZEM tarafından takip 

edilmesine,  

 



 
 

 

 

5. Olağanüstü pandemi dönemi fiilen bittiği zaman, uygulama gerektiren dersler için 

yoğunlaştırılmış telafi derslerinin yapılması, işlenen derslerin geleneksel eğitim şeklinde 

ders saati eksiltilmeden ek ders, yoğunlaştırılmış olarak verilmesine,  

 

6. Üniversitemizde yürütülen program (çizelge) ve materyallerle ilgili olarak, Üniversitemizde 

yürütülecek uygulama için Öğretim Elemanlarına hem eş-zamanlı (Senkron) hem de eş-

zamansız (Asenkron) çevrimiçi eğitim yapma seçeneğini kullanmasına, 

 

7. Öğretim elemanlarımızın daha önce aldıkları eğitimlerde kullanılabilecekleri çevrimiçi 

materyalleri (Video oluşturma, E-kitap oluşturma, Powerpoint sunusu oluşturma vb.) 

üreterek kullanmasına,  

 

8. Tüm ders programlarında asenkron olan Öğretim Elemanlarımız ders saatleri boyunca 

çevrimiçi kalmalarına, 

 

9. Uzaktan eğitim programları kapsamındaki derslerin tamamının Ek 1’de belirtilenler 

olduğuna, 

 

10. Uzaktan eğitimle verilecek ders içerik, kredi ve zamanlarının, Üniversite Senatosunca 

belirlenenlerin aynısı olduğuna, 

 

11. Uzaktan eğitimde ders anlatma zamanı ve sırasının her dersin “syllabus” unda belirtildiği 

gibi olduğuna, 

 

12. Ders programlarının Ek 2’de gösterildiği gibi olduğuna, 

 

13. 2019-2020 ders yılı Olağanüstü Bahar Dönemi Uzaktan eğitiminin 23 Mart 2020 tarihi 

itibarı ile fiilen başlatılmasına, 

oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

İmza: 

 

 

Prof.Dr.Gökmen Dağlı                                                             Prof.Dr.Rüveyde Bundak 

 

 

Prof.Dr.Süleyman Tolun                                                         Prof. Dr.Aysel Karafistan 

 

 

 

Prof.Dr.İlkay Salihoğlu 

Rektör 


