
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

ÖRGÜN ÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ BAZI DERSLERİN UZAKTAN ÖĞRETİM 

YÖNTEMİYLE VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1– (1) Bu Yönergenin amacı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senato kararları 

çerçevesinde birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle 

verilmesine ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hususları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2– (1) Bu Yönerge; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesindeki örgün 

öğretim programlarında uzaktan öğretim yöntemiyle okutulan derslere ve sınavlara ilişkin hükümleri 

kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3– (1) Bu Yönerge; Yükseköğretim Genel Kurulu’nun Yükseköğretim 

Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslara, 

(2) Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğine, 

(3) Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine, 

(4) Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliğine, 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4– (1) Bu Yönergede geçen; 

a) BANÜ-UZEM: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma 

Merkezini, 

b) Birim yönetim kurulu: Uzaktan öğretim hizmetini sürdüren birimin yönetim kurulu veya 

öğretimi sürdüren ilgili birimin yönetim kurulunu, 

c) Öğretimi sürdüren ilgili birim: Diploma programına sahip olan ve Üniversite tarafından uzaktan 

öğretim faaliyeti için görevlendirilen enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu, 



ç) ÖYS: Öğrenme Yönetim Sistemini, 

d) Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu, 

e) Uzaktan öğretim: Üniversitede öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı 

olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında 

karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin öğretim elemanı tarafından aynı mekânda bulunma 

zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı ve/veya eşzamansız biçimde verildiği öğretimi, 

f) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini, 

g) Üniversite Yönetim Kurulu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

ğ) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Esaslar ve Ders Açma 

Genel esaslar 

MADDE 5- (1) Üniversite bünyesindeki örgün öğretim programlarında, Senato tarafından 

uygun görülen bazı dersler uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. 

(2) Uzaktan öğretim yoluyla verilmesi uygun görülen dersler, eşzamanlı ve/veya eşzamansız 

olarak çevrimiçi ve/veya çevrimdışı teknolojilerle verilir. Öğretim, yüz yüze ders ve uygulamalarla 

da desteklenebilir. 

(3) Öğretim elemanları ve öğrencilerin uzaktan öğretim ortamlarına uyumlarının 

kolaylaştırılması ve derslerin karma öğretime uygun şekilde yapılandırılması amacıyla yüz yüze 

yürütülen derslerde de etkinlik, ders notu, kaynak paylaşımları gibi değerlendirmelerin uzaktan 

öğretim teknolojileriyle gerçekleştirilebilmesi için gerekli teknik altyapının hazırlanması, ihtiyaç 

duyulan eğitimlerin verilmesi ve teşvik edici uygulamaların yapılmasıyla ilgili çalışmalar Üniversite 

tarafından gerçekleştirilir. 

(4) BANÜ-UZEM, Üniversite bünyesinde uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek dersler ve 

akademik programlar için gerekli teknik ve eğitimsel altyapıyı sağlar. 

(5) Uzaktan öğretim yoluyla gerçekleştirilen faaliyetlerin sunucu/istemci altyapı 

örgütlenmesi, iletişim/etkileşim planlama ve uygulamalarının yapılması, öğrenci destek hizmetleri, 

ölçme ve değerlendirme çalışmaları ve tanıtım faaliyetleri BANÜ-UZEM tarafından gerçekleştirilir. 

 

Ders açma 

MADDE 6- (1) Uzaktan öğretim yoluyla okutulacak olan dersler için aşağıda belirtilen ders 

açma esasları uygulanır: 



a) Her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce Senato tarafından uygun 

görülmesi ve YÖK’e bildirilmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarında derslerin en 

fazla %40’ı hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. 

b) Her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce Senato tarafından uygun 

görülmesi ve YÖK’e bildirilmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki derslerin en 

fazla %40’ı sadece uzaktan öğretim yolu ile verilebilir. Bu oran YÖK kararlarına göre 

güncellenebilir. Uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslerin tespitinde, programın AKTS değeri 

ya da programda alınması gereken ders sayısından hangisinin temel alınacağına Senato 

tarafından karar verilir. 

c) Dersleri verecek yeterli öğretim elemanı bulunmaması halinde, her yarıyılda eğitim-öğretim 

dönemi başlamadan en geç dört hafta önce, söz konusu dersler için uzaktan öğretim yoluyla ders 

vermek üzere YÖK tarafından öğretim elemanı görevlendirilmesi talep edilebilir. 

ç) Öğrenciler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5-i maddesinde belirtilen dersleri diğer 

yükseköğretim kurumlarından alabilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar 

Ders kayıtları 

MADDE 7- (1) Ders kayıt işlemleri; ön lisans ve lisans programlarında Bandırma Onyedi 

Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine, lisansüstü 

programlarda ise Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine 

göre yapılır. 

(2) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı derslerin hem örgün öğretim yoluyla hem 

de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi durumunda öğrenciler, ders alma döneminde tercih ettikleri 

ders türüne göre kayıt yaptırırlar. 

(3) Her dönem başında, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders ücretlerinin 

ödenmesinin ardından, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders seçimi ve kaydı elektronik ortamda 

öğrenci tarafından yapılır. 

 

Öğrenci hakları ve sorumlulukları 

MADDE 8– (1) Uzaktan öğretim yoluyla okutulan derslere kayıtlı öğrenciler, Üniversite 

bünyesinde uzaktan öğretim için kullanılan otomasyon sistemlerine giriş için belirlenen kullanıcı adı 

ve parolasının başkası tarafından kullanılmaması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. 



(2) Üniversite bünyesinde uzaktan öğretim amacıyla kullanılan otomasyon sistemleri üzerinde 

öğrenci tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler, doğrudan öğrencinin sorumluluğundadır. 

(3) Kullanıcı hesabının başka kişiler tarafından ele geçirildiğinden şüphelenen öğrencinin, en 

kısa zamanda ilgili birime başvurması gerekir. 

(4) Uzaktan öğretim şeklinde yürütülen derslere kayıtlı öğrencilerin, ilgili dersin temel 

gereksinimleri ve devam koşullarını, ilgili mevzuat kapsamında yerine getirmesi gerekir. 

(5) Öğrenci, dijital ortamlarda yapılacak sınavlarda, Üniversitenin belirlemiş olduğu sınav 

güvenlik tedbirlerine ve sınav gözetmeninin talimatlarına uymak zorundadır. 

 

Derslerin yürütülmesi 

MADDE 9- (1) Uzaktan öğretim yoluyla okutulan dersler, eşzamanlı olarak, çevrimiçi 

ve/veya çevrimdışı teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Ancak Senato tarafından uygun 

görülmesi halinde eşzamansız olarak çevrimiçi ve/veya çevrimdışı teknolojilerle de yapılabilir. 

(2) Eşzamanlı derslerde; öğretim elemanı haftalık programda belirtilen saatlerde, ÖYS’de yer 

alan sanal sınıf uygulaması üzerinden sesli ve görüntülü olarak öğrenciler ile iletişime geçebilir. Sanal 

sınıf etkinliğinde yer alan beyaz tahta uygulaması, sunum ya da ekran paylaşımında bulunarak konu 

ile ilgili tartışmalar yapabilir. 

(3) Eşzamanlı derslerde, dersin sorumlusu dersin başlamasından en az beş dakika önce 

ÖYS’deki sanal sınıf platformuna giriş yapar ve bu süre zarfında dersle ilgili hazırlık sürecini 

tamamlar. 

(4) Eşzamansız derslerde; öğrenciler, daha önce öğretim elemanı tarafından hazırlanıp 

ÖYS’ye yüklenmiş olan video, animasyon, ses kaydı, doküman gibi ders içeriklerine, kayıt olduğu 

akademik dönem içerisinde sürekli olarak erişebilir. 

(5) Öğrenciler, işlenen derslerle ilgili olası sorularını dersin sorumlusuna ÖYS üzerinden 

mesaj ile ya da kurumsal e-posta aracılığıyla yöneltir. 

(6) Uzaktan öğretim yoluyla okutulan dersler için karşılaşılabilecek muhtemel sorunlara 

müdahale etmek ve teknik destek sağlamak amacıyla BANÜ-UZEM tarafından bir personel 

görevlendirilir. 

(7) Ders materyallerinin hazırlanmasında fikri mülkiyet haklarını ihlal eden, akademik etik 

dışına çıkan ve uzaktan öğretim programlarının hedeflenen kalitede sürdürülmesini engelleyici 

davranışlarda bulunan öğretim elemanları hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem yapılır. 

 



Devam zorunluluğu 

MADDE 10- (1) Uzaktan öğretim yoluyla okutulan derslerdeki devam zorunluluğu; ön lisans 

ve lisans programlarında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim 

Sınav Yönetmeliğine, lisansüstü programlarda ise Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü 

Eğitim Öğretim Yönetmeliğine göre takip edilir. 

 

Ölçme ve değerlendirme 

MADDE 11- (1) Uzaktan öğretim yoluyla okutulan derslere ilişkin ölçme değerlendirme 

faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, Senato tarafından 

onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ödev, proje, uygulama, yazılı ve sözlü gibi ölçme 

değerlendirme yöntemleri kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir. 

(2) Ara sınavlar, dönem sonu sınavları ve bütünleme sınavlarının gözetimli olarak yüz yüze 

yapılması esastır. Ancak Senato tarafından uygun görülmesi halinde ara sınavlar elektronik ortamda 

yapılabilir. 

(3) Performans, proje, ödev, tez ve portfolyo gibi sürece yayılmış değerlendirmeler ile 

gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, uzaktan öğretimde 

%40’tan fazla olamaz. 

(4) Dijital ortamlarda yapılacak sınavlarda “şeffaflık ve denetlenebilirlik” ilkesi esas alınarak, 

ÖYS'nin veya sınavın yapıldığı dijital ortamların ve mevzuatın izin verdiği ölçüde sınav güvenlik 

tedbirleri uygulanır. 

(5) Üniversite genelinde, elektronik ortamda yapılan sınavların gerçekleştirilebilmesi için 

gerekli olan alt yapı BANÜ-UZEM tarafından sağlanır. 

 

Sınav sonucuna itiraz 

MADDE 12- (1) Sınav sonucuna itiraz, bağlı bulunulan enstitü, fakülte, yüksekokul veya 

meslek yüksekokulu yönetimine, sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç iş günü içerisinde yazılı olarak 

yapılır. İlgili dekan/müdür, en az biri sınavı yapan öğretim elemanı olmak üzere ilgili öğretim 

elemanları arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Komisyon, itirazları üç iş günü içinde 

sonuçlandırır. Komisyondan gelen sonuç, üç iş günü içinde öğrenciye duyurulur. 

(2) Komisyon, elektronik ortamda yapılan sınavlar için teknik nedenlerden dolayı maddi bir 

hata oluşup oluşmadığı konusunda BANÜ-UZEM’den görüş talep edebilir. 

 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 13- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri, 

Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato Kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 14- (1) Bu Yönerge, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından kabul 

edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 

 
Yönergenin Kabul Edildiği Senato’nun 

Tarihi Sayısı 
26/10/2021 2021/22 
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