
 

Girne Üniversitesi 

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Döneminde Yeni Korona Virüs Hastalığı (COVID-19) Salgını 

Dolayısıyla Derslerde Uygulanacak Uzaktan Öğretim Uygulama Esasları 

 

Hangi Programlarda Uygulanacak? 

Bu yöntem tüm ön lisans, lisan ve lisansüstü örgün öğretim programlarında 

uygulanacaktır. 

Üniversitenin örgün eğitim programlarındaki bütün derslerde eşzamanlı (senkron) ya da 

eşzamansız (asenkron) şekilde uzaktan öğretim yöntemleri kullanabilir. 

Uygulama Yöntemi: 

Tüm programlarda yer alan dersler Moodle sistemine, halihazırda yüz yüze eğitim için 

hazırlanan kaynaklara ek olarak, Jitsi, Zoom, BigBlueButton (BBB) veya Google Hangouts Meet 

aracının ses/görüntülü anlatımlarla desteklenmiş şekliyle uzaktan öğretimle yürütülecektir. 

Ayrıca, GÜ Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından uygulama ile ilgili çevrimiçi eğitim yöntemiyle 

eğitimler verilir. 

Uzaktan verilemeyen derslerin uygulamalı kısımları Üniversite Yönetim Kurulu 
tarafından COVID-19 salgını sonrasında örgün eğitimin başlama tarihine uygun olarak 
belirlenecek takvim doğrultusunda her bir programın gereklerine uygun olarak planlanacak 
yoğunlaştırılmış akademik takvim doğrultusunda yürütülür. 

2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ait derslerin telafisi için her bir programa 
göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak COVID-19 salgını sonrasında "yaz öğretimi 
uygulanabilecek ve yapılamayan sınavlar" yapılabilir.  

Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususlar, ilgili programın 
öğrenme kazanımları ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek ihtilaf ve denetlemeler de göz önünde 
bulundurularak Üniversitenin yetkili kurullarınca belirlenen "hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir 
ve denetlenebilir ilkeler" doğrultusunda yürütülür. 

Programlarda, tüm onaylı dersler için eşzamanlı ya da eşzamansız şekilde uzaktan 

öğretim yöntemleri kullanılır. Ders materyalleri ve anlatımlarının (sesli/görüntülü olarak) 

haftalık olarak Moodle sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Eş zamanlı şeklinde verilecek 

derslerin dönem için belirlenen ders zaman çizelgesine uygun olarak yapılması gerekmektedir. 

Eş zamanlı olarak verilen dersler kayıt altına alınarak eşzamansız olarak da öğrencilerin 

ulaşımına sunulacaktır. Öğretim elemanlarının haftalık olarak belirleyecekleri ve bağlı 

bulundukları akademik birim başkanlığına da bildirecekleri ve derse kayıtlı tüm öğrencilerle 

paylaşacakları ofis saatleri (her ders için 1 saat) içerisinde eş zamanlı olarak öğrenciler ile 

soru/cevap şeklinde iletişim içinde olur. 



Öğrencilerin, uzaktan öğretim yöntemiyle dersleri takip etmesini sağlayabilmek 

amacıyla, her hafta işlenen derslerin sonunda Moodle sistemi kullanılarak işlenen konu ile ilgili 

soruları cevaplaması ve/veya ödev/çizimleri sistem aracılığıyla dersten sorumlu Öğretim 

Elemanına iletmesi gerekir. Ayrıca, uzaktan öğretim yöntemiyle Moodle dijital platformu 

üzerinden yürütülen ders materyalinin derse kayıtlı öğrenciler tarafından kullanım bilgileri de 

sistemde kayıt altına alınarak ilgili akademik personel tarafından derse katılım bilgileri olarak 

kayıt altına alınır. GÜ Uzaktan Öğretim Uygulama Yönergesi uyarınca derslerde kullanılacak 

materyaller, derslerin eşzamanlı veya eşzamansız şekilde işlenmesi ve derse katılım bilgileri ilgili 

bölüm başkanı/program sorumlusu tarafından denetim ve kontrolü yapılır. 

Lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komiteleri ve tez savunmaları, 

ilgili Enstitü tarafından gerekli altyapı oluşturularak ve kayıt altına alınarak denetlenebilir olma 

şartıyla dijital ortamda yapılabilir. 


