
Sayfa 1 / 3 
 

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN EĞİTİM İLKE VE ESASLARI 

 

Doküman No İlk Yayın Tarihi MH Başkanı Onay Tarih/No Revizyon  

USES 06 30.03.2020 30.03.2020/E.141  

 

Madde 1- Amaç, Dayanak, Kapsam 

 

Amaç: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde dijital öğrenim imkânlarıyla uygulanacak 

uzaktan eğitim-öğretim süreçlerinin işlemlerdeki usul ve esaslarını belirlemektir. 

 

Dayanak: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19/03/2020 tarih ve E.22344 sayılı yazısında 

yer alan “Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri” konulu talimatı. 

 

Kapsam: Üniversitemizde lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören tüm 

öğrencilerimizin örgün eğitiminin uzaktan sağlanması. 

 

Madde 2- Görev ve Sorumluluklar 

 

a) Dekan/Müdür: 

 

Kendi birimleriyle ilgili tüm uzaktan eğitim sisteminin işleyişinden sorumludur. Uzaktan 

eğitimle ilgili altyapısı olmayan öğretim elemanlarının sisteme entegre olması için gerekli 

tedbirleri alır, işleyişi takip eder. 

 

b) Bölüm Başkanı: 

 

Uzaktan eğitim sistemi ile tüm bölüm derslerinin, hangilerinin uzaktan eğitim olarak 

verileceğinin belirlenmesinden, dersleri yürüten öğretim elemanları tarafından sisteme kayıt 

edilmesinden, derslerin belirtilen kurallara uygun yapılıp yapılmadığından sorumludur. 

Öğrencilerden gelebilecek soruların cevaplandırılması için Bölümlerin iş yükü ve öğrenci 

sayısına göre yeterli olacak şekilde Araştırma Görevlilerinden, ders bazında Uzaktan Eğitim 

Destek Sorumluları belirler ve bu sorumluların iletişim bilgilerini web sayfasında duyurur.  

 

Bölüm sorumluları sistemin öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından sorunsuz olarak 

kullanımından sorumludur. İşleyişle ilgili olarak Uzaktan Eğitim Destek Komisyonundan 

yardım alacaktır. 

 

c) Uzaktan Eğitim Destek Komisyonu 

 

Sistemin sorunsuz işlemesi ve eğitim verilmesi için Rektör Yardımcısı Başkanlığında her 

fakülteden bir temsilci ve Bilgi İşlem Dairesi personelinden oluşan KGTU Uzaktan Eğitim 

Destek Komisyonu oluşturulacaktır. Komisyonun koordinasyonunu Bilgisayar 

Mühendisliğinden bir akademisyen, teknik desteğini ise Bilgi İşlem Dairesi personeli 

tarafından sağlanacaktır. Bu konudaki soru ve cevaplar için uzem@gidatarim.edu.tr adresi 

kullanılacaktır. 

 

ç) Öğretim elemanları 
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Ders müfredatlarına uygun olarak derslerini hazırlamak ve belirlenen gün ve saatte derslerini 

sisteme yüklemek ve dersini vermekten sorumludur. Öğrencilerimizin sistemin kullanımıyla 

ilgili Üniversitemiz web sayfasına yüklenecek sistem kullanım kılavuz ve videoları sonrası 

olabilecek muhtemel soru ve sorunlarının ilk muhatapları öğretim elemanlarımızdır. Bu 

nedenle sistemin işleyişini iyi öğrenmek ve uygulamaya katılmakla yükümlüdür. 

 

Öğretim elemanları sistem kullanımı için kendi üzerinde kamera ve mikrofonu bulunan 

dizüstü bilgisayarlar kullanılabilir ya da harici kamera ve mikrofonu olmak kaydıyla masaüstü 

bilgisayarlardan da ders anlatımı yapılabilir. Öğretim elemanları İnternet hızının yeterli 

olduğu her ortamda (ev, iş vb.) ders kaydı yapabilirler. 

 

Evinde internet veya donanım altyapısı olmayan öğretim elemanları için kendi birimlerinde 

uzaktan eğitim ders anlatımı için ilgili altyapıyı barındıran odalar oluşturulacak ve  kendilerine 

ayrılan gün ve saatte o mekânda da ders anlatımlarını gerçekleştirmeleri sağlanacaktır 

 

Madde 3- Eğitim Uygulama Esasları 

 

Üniversitemizde yürütülecek uzaktan eğitim süreci aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. 

 

1. Uzaktan eğitim mücbir sebep olmadıkça bizzat daha önce belirlenen programda 

belirtilen öğretim üyesince yapılacaktır. 

 

2. Uzaktan eğitime ara verilen 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde teorik 

dersler için uzaktan eğitim yapılacaktır. 

 

3. Uygulamalar için akademik takvimde dersler ile sınavlar arasında yoğunlaştırılmış bir 

eğitim öngörülmektedir. Uzaktan öğretim imkânları altında sunamayacakları 

programları/dersleri ve uygulamalı dersleri yaz aylarında belirlenecek bir takvim 

içinde tamamlayacaklardır. 

 

4. Dersler asenkron  (offline)  olarak planlandığından,  Rektörlükçe belirlenecek 

yazılım/uygulama üzerinden basitçe Kişisel Dizüstü bilgisayarların kameraları 

kullanılarak yapılan video çekimleri kullanılabilecektir. Gerekli olan dersler için canlı 

ders yayını (senkron-online) Moodle platformu üzerinden planlanacaktır. Canlı yayın 

(senkron) eğitimler için Rektörlükçe hazırlanacak haftalık çizelgeye uyulacaktır. 

 

5. Uzaktan  eğitimde  dersler  25  dakika  (en  fazla  30  dk.)  planlanmaktadır  (İlgili 

yönetmelik gereğince; uzaktan eğitimde 25 dk.lık bir ders örgün eğitimdeki tam bir 

ders (50.dk) saatine karşılık gelmektedir). 
 

6. Bu konuda cihaz (bilgisayar, tablet vs) ve özel bir derslik ihtiyacı varsa Rektörlükçe 
temin edilmeye çalışılacaktır.  

 

7. Kurulacak Uzaktan Eğitim Komisyon ve kurullarından görevli elemanlar diğer 

öğretim üye ve elemanlarını bilgilendirecek ve destek/yardımcı olacaktır.  

 

8. Öğretim üyelerimizin ve öğrencilerin uzaktan eğitimlerle ilgili karşılaşacakları 

sorunları iletmek üzere uzem@gidatarim.edu.tr posta adresi oluşturulacak ve web 

sayfasında duyurulacaktır. 
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9. Offline olarak sunulacak ders notları, sunumlar ve diğer materyaller haftalık bazda 

hazırlanıp Moodle platformunda uzaktan eğitim alanındaki ilgili dizine ya öğretim 

üyesi tarafından aktarılacak, ya da ders için görevlendirilmiş araştırma görevlisine 

iletilerek paylaşıma açılacaktır. 

 

10. Yabancı Diller Koordinatörlüğü Hazırlık Eğimi dahil olmak üzere lisans ve yüksek 

lisans programlarında offline ve olanaklar dahilinde online uzaktan eğitime 6 Nisan 

2020 Pazartesi başlanacaktır.  

 

11. Ortak zorunlu dersler (Türkçe, İnkılap Tarihi) ilgili birimler tarafından merkezi olarak 

yürütülecek olup, öğrencilerimiz yönlendirilecektir. 

 

Madde 4- Yürürlük ve Yürütme 

 

İş bu dört maddeden oluşan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Uzaktan Eğitim İlke ve Esasları 

Senato kararına müteakip Mütevelli Heyet Başkanı onayı ile yürürlüğe girer ve Üniversite 

Rektörü tarafından yürütülür. 

 

 


