
T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLECEK DERSLERE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU 

KONU YAPILMASI GEREKEN 

ERUZEM bünyesinde hâlihazırda 

yürütülmekte olan ortak dersler 

(Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 

Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri) 

 Mevcut haliyle devam edecektir.

Ders Verecek Öğretim Elemanları  “e-Öğrenmeye Giriş Eğitimi” katılım belgesine sahip öğretim elemanları ders verebilir. Bu sebeple bütün

akademisyenlerin “e-Öğrenmeye Giriş Eğitimi”ni senkron veya asenkron olarak tamamlamış olması gerekir.

Ders Süreleri  Dersler blok halinde yapılamaz, 35 dakika ders işlenir, 15 dakika ara verildikten sonra gene aynı şekilde

devam edilir.

Derslerin İşlenişi ve Telafisi  Canlı ve eşzamanlı dersler, sistemde tanımlanmış̧ ders programına göre yapılır.

 Zamanında yapılamayan dersler için uygulanacak telafi programında örgün eğitimdeki usuller takip edilir.

 Zamanında yapılamayanderslerin telafisi eğitim-öğretim yönetmeliğine uygun olarak yapılmalıdır. Telafi

derslerinin bölüm başkanlığının bilgisi dâhilinde yapılması ve öğrencilere duyurulması gerekmektedir.

 Online ve örgün eğitim sürecinde verilen derslere öğrenci katılımı sağlanmalıdır. Dersi veren öğretim elemanı

usül ve esaslara uygun olacak şekilde öğrenci katılımını ve dersin verimliliğini geliştirmeye yönelik eğitim-

öğretim yöntemleri kullanabilir.

ERUDM / ERUDEPO ve UZE 

Kullanımı 
 Akademisyenlerimizin https://erciyes-edu-tr.zoom.us/ adresinde yer alan UZE sistemindeki bilgi ve

yönlendirmeleri aktif kullanması tavsiye edilir.  Derslerde teknoloji kullanımı ile ilgili bilgiler, ihtiyaç

duyulan dokümanlar ve platformlar bu sistemde yer almaktadır.

 Ders materyalleri ve zoom programı ders kayıtları öğretim elemanı tarafından eş zamansız olarak ERUDM

ve yönetimin uygun gördüğü online platformlardan öğrenci ile paylaşılır.

 Eşzamanlı veya canlı dersler Erciyes Üniversitesi Senatosunun aldığı kararlara uygun olarak ERUZEM

sistemi üzerinden yürütülür ve kayıt altına alınır. Yapılan ders ERUZEM, Bilgi-İşlem Daire Başkanlığı ve

Fakülte kararlarına uygun olarak sistemin izin verdiği süre kadar paylaşılır.

 Öğretim elemanlarının verdikleri dersler ile ilgili önceden hazırladıkları PDF, PowerPoint, çalışma yaprağı,

video vb. formatlarındaki ders materyallerini süresi içinde UZE sistemi üzerinden ERUDM’ye yükleyerek

öğrenci ile paylaşması öngörülmektedir.

 Ders materyallerinin süresi içinde yüklenmesinin yapılması ve herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için

ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu dekanı/müdürü ve yardımcıları; ayrıca bölüm başkanları UZE

ve ERUDM üzerinden ders raporlarını takip ve talep edebilir.

https://erciyes-edu-tr.zoom.us/


Öğrenci Devam Zorunluluğu  Öğrencilerin kendi programlarında verilen online derslere katılım/ devam etme zorunluluğu YÖK eğitim-

öğretim yönetmeliği ve Erciyes Üniversitesi Senatosu kararına uygun olarak yapılır.

 Öğrencilerin üst sınıftan derslerinin çakışması, alt ve üst sınıflaradn alacakları dersler ve devamı da YÖK

eğitim-öğretim yönetmeliği ve Erciyes Üniversitesi Senatosu kararına uygun olarak yapılır.

 Derse devam konusunda herhangi bir karışıklık ve mağduriyetin yaşanmaması için öğrencilerin kimliklerini

ve öğrenci numaralarını açıkca gösteren ID’ler kullanarak derslere katılması önerilmektedir.

 Öğrenci devam durumunu dersi veren öğretim elemanının takip etmesi ve kayıt altına alması gerekmektedir.

Öğrenci ders-devamı ve devamsızlığında dersi veren öğretim elmanının kayıtları ve raporu dikkate alınır.

 Online derslerin devamı konusunda ERUZEM tarafından geliştirilen veya tavsiye edilen program ve

yöntemlerin kullanılması önerilmektedir.

 Dersi veren öğretim elemanı Eğitmen Programından aldığı öğrenci listesi ile de devam raporu oluşturabilir.

Öğrenci Zoom Hesapları  Öğrencilerin kullanacağı zoom hesaplarının kendi isimleri ve öğrenci numaralarıyla açılması gerekmektedir.

Takma isim kullanılması, ders kurallarına uyulmaması ve öğrenci kimliğinin beyan edilmemesi durumlarında

sorumluluk öğrenciye aittir.

Öğretim Üyesi / Elemanı Zoom 

Raporlarını Bölüm Başkanlığına 

Sunması 

 ERUZEM tarafından önerilen yönteme uygun olarak ders kayıt ve raporlarının oluşturulması gerekmektedir.

Online ders veren öğretim elemanlarına herbir dersi için kayıt ve rapor alması ve bunları muhafaza etmesi

önerilir. Oluşturulan bu kayıtlar ve raporlar talep edilmesi durumunda bölüm başkanlıklarına ve dekanlığa

iletilir.

 Online derslerin zamanında yapılması sistemde bir aksaklık olmaması için önemlidir. Derslerin takibi ve

öğrencilerin devamı konularında online programın [ZOOM] kayıtları dikkate alınacaktır.

 Öğretim elemanları tarafından oluşturulan ders kayıt raporları gerekli durumlarda ABD ve Bölüm başkanları

tarafından incelenip onaylanır.

 Bu raporlar ABD ve Bölüm Başkanı talep ettiği takdirde haftalık olarak öngörülen formatta öğretim elemanı

tarafından onaylanarak teslim edilir.

Ölçme ve Değerlendirme • Eğitim Fakültesi Örgün-Dijital Eğitim ve Ölçme-Değerlendirme Komisyonu YÖK’ün de önerileri 
doğrultusunda “etkinlik / proje / ödevlendirme” gibi süreç değerlendirme araçlarına mümkün olduğu ölçüde 
yer verilmesini önermektedir.

• Sınav ve ödevlerin ağırlıkları birimlere, programlara ve derslere göre planlanabilir. Dersler tamamen 
ödevlendirme üzerinden de değerlendirilebilir. Örneğin; 

   Ödev 1 (%10), Ödev 2 (%10), Ödev 3 (%10), ara sınav (%20), dönem sonu sınavı (%50)  

      Ödev 1 (%15), Ödev 2 (%15), Ödev 3 (%15), ara sınav (%0), dönem sonu sınavı (%55)  

      Ara sınav (%40 -Ödev 1, Ödev 2, Ödev 3 ve Ödev 4), dönem sonu sınavı (%60- Ödev 5 ve Ödev 6). 



• Her bir ders için değerlendirmenin hangi yöntemle gerçekleştirileceğini de içeren ders izlenceleri (syllabus), 
dersi veren öğretim üyesi/elemanı tarafından dönem başında ERUDM üzerinden öğrencilerle paylaşılır.

• Ödevler ERUDM üzerinden, son teslim tarihi de belirtilerek verilir. Öğrenciler ödevlerini ERUDM 

üzerinden teslim eder. Son teslim tarihinden sonra teslim edilen ödevler değerlendirmeye alınmaz.

• Ödevlendirmeler, performans ödevi, ürün dosyası (portfolyo), proje, konu özetleri, kavram haritaları, akış 
şemaları vb. araçlar kullanılarak gerçekleştirilebilir. Sınavlar çevrimiçi ve/veya [şartların elvermesi halinde] 
yüz yüze gerçekleştirilir. Sözlü sınavlar kayıt altına alınır.

• Çevrimiçi olarak yapılacak sınavlar ERUZEM tarafından yürütülür. Sınavını test biçiminde yapacak öğretim 
elemanları sınavda çıkacak soru sayısını UZE sistemine girerler.

• Sınav soruları kolay orta zor olmak üzere üç zorluk düzeyinde veya konulara ayrılmış şekilde hazırlanır ve 
her öğrenciye dengeli bir şekilde sorulmak üzere ders sürecinde işlenmiş olan konuları kapsayacak şekilde 
oluşturulur.

• Ödevlerin (performans görevleri, projeler, ürün dosyaları vb.) ve sözlü sınavların değerlendirilmesinde, 
dersin öğretim elemanı tarafından hazırlanacak ve öğrencilere ilan edilecek dereceli puanlama anahtarı 
(rubrik) kullanılır.

• Ödevlerde başka kaynaklarla azami örtüşme oranı %25’tir. İntihal durumunda ise ödev değerlendirmeye 
alınmaz.

• Çevrimiçi sınav tarihi ve saatleri ERUZEM tarafından belirlenerek sınav tarihinden önce ERUZEM ve birim 
web sayfasında ilan edilir.

• Çevrimiçi ara sınava bulundukları yerdeki internet erişimi, bilgisayar veya cep telefonundan kaynaklanan 
sıkıntılar nedeniyle giremeyen öğrenciler için mazeret sınavları yapılır.

• Ara sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenciler için, sınavların tamamlanmasının ardından hafta 
içinde mazeretlerini bildiren bir dilekçeyle e-posta, vb. gibi elektronik ortamlar üzerinden bağlı bulundukları 
birimlere başvururlar.

• Mazeret sınavları, sınava girecek öğrenci sayısı 20 ve üzerinde olan dersler için ERUZEM tarafından 
belirlenen tarih ve saatlerde çoktan seçmeli test olarak, sınava girecek öğrenci sayısı 20’den az olan dersler 
için ödevlendirme şeklinde dersi veren öğretim üyesi/elemanı tarafından ERUDM üzerinden yapılır. Bu 
sayılarda ve usüllerde ERUZEM değişiklik yapabilir. Eğitim Fakültesi Erciyes Üniversitesi Senatosu ve 
ERUZEM kararlarına göre sınav şeklini günceller.

• Mazeret sınavlarıyla ilgili olarak “Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği”nin 16/1 maddesi hükümlerince hareket edilir.

• Lisansüstü programlarındaki yeterlik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez savunmaları, sınav 
sürecinin kayıt altına alınması ve hukuki açıdan denetlenebilir olması şartıyla çevrimiçi ortamda yapılabilir. 



Not Yükseltme Sınavı  Daha önce yüz yüze yapılan derslerde başarılı olan öğrenciler başarılı olduğu dersleri not yükseltme için

uzaktan öğretimle verilirken yeniden alamaz ve not yükseltme sınavlarına başvuramaz. Uzaktan öğretimle

almış ve başarılı olduğu dersleri yeniden alarak not yükseltme sınavlarına katılabilirler.

Sınav Güvenliği  UZE üzerinden yapılan online sınavlar için güvenli tarayıcı seçimi, tarayıcıda başka sekmeye geçme veya

yeni sekme açılması durumunda sınavı bitirme, önceki soruya dönememe ve gerekli bulunduğu durumlara da

gözetimli sınav sistemini kullanılacaktır.

Etik ile ilgili Konular  Öğretim elemanları ve öğrenciler ERUDM portalinde paylaşılan ders materyalleri ve ders kayıt videoları ile

ilgili olarak 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

ve 7981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5846 numaralı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun hükümlerine

riayet etmeleri zorunludur

 Uzaktan eğitimle yapılan sınavlarda Üniversite Ön Lisans-Lisans Eğitim- Öğretim Yönetmeliği’nin 16.

maddesinde yer alan sınavlara ilişkin genel esaslar geçerlidir.

UYARI:  Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek, sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek, sınavlarda 

tehditle kopya çekmek, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek 

ve bunun gibi ihlaller yaparak sınav düzenine uymayan öğrenciler hakkında Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre işlem yapılır.  

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca öğretim elemanlarımızın hazırladığı sınavlar ve

sorular, öğretim elemanlarımızın kişisel verisi olarak değerlendirilecektir. Bu sınav ve soruların depolanması,

saklanması, başka platformlarda paylaşılması, cevapların dağıtılması gibi durumlarda KVKK ihlali yapan

kişi/kişiler sorumludur. Bu ihlali yapan kişiler hakkında yasal işlemler yapılacaktır.

Ek Ders Ücreti ve Diğer Ödemeler • Derslerin takibi, ders ücret formlarının hazırlanması ABD ve Bölüm Başkanlıklarınca takip edilir. Online 

ders ücretlerinin belirlenmesinde ERUZEM taraından önerilen ve kullanılan programların kayıtları ve 

raporları, bu kayıtların ve raporların dikkate alınarak ilgili dersi öğretim elemanının sunduğu raporlar ve 

birim yöneticilerinin onayı dikkate alınır.

• Öğretim elemanlarına yapılacak ek ders ücreti ödemelerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Öğretim 
elemanlarının ders yükünü, teorik ve uygulamalı dersler birlikte oluşturduğundan ek ders ücretleri söz 

konusu derslerin tamamlanmasının ardından ödenir. Eş zamanlı (senkron) olarak uzaktan verilen dersler için 

haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla, fiilen yapılan ders saati üzerinden Ders 

Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar çerçevesinde ek ders ücreti ödenir. 


