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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak, Kapsam
Amaç
Madde 1- (1) – Bu Usul ve Esasların amacı; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde mevcut
bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak lisans ve lisansüstü uzaktan öğretim
programlarının açılması ve bazı derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle verilmesine dair öğretim
süreçlerinin planlanması ve yürütülmesine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Üniversitemizde lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören tüm
öğrencilerimizi, eğitim veren öğretim elamanlarını ve bunların kendi aralarındaki karşılıklı
etkileşimlerine dayalı örgün eğitiminin uzaktan erişim yoluyla sağlanmasını kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından 17.09.2020 tarih ve 31247 sayılı
Resmî Gazetede yayımlanan “KGTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği”
(2) Yükseköğretim Genel Kurulunun 24.09.2020 tarih ve 12 nolu oturumunda kabul edilen
“Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”.
İKİNCİ BÖLÜM
Görev ve Sorumluluklar
Uzaktan Eğitim İzleme ve Değerlendirme Komisyonu
Madde 4- (1) Sistemin sorunsuz işlemesi ve eğitim verilmesi için uzaktan eğitimden sorumlu
koordinatör Rektör Yardımcısı Başkanlığında her fakülteden bir temsilci ve Uzaktan Eğitim
Merkezi (UZEM Müdürünün katılımıyla KGTÜ Uzaktan Eğitim Destek Komisyonu oluşturulur.
(2) Komisyonun koordinasyonu ve sekreterliği Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi (UZEM) Müdürlüğü tarafından yürütülür.
Dekan/Müdür
Madde 5- (1) Fakülte dekanları ve enstitü müdürleri, kendi birimleriyle ilgili tüm uzaktan
eğitim-öğretim sisteminin işleyişinden sorumludur. Uzaktan eğitimle ilgili altyapısı olmayan
öğretim elemanlarının sisteme entegre olması ve eğitimin yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır,
işleyişi takip eder, uzaktan eğitim koordinatörü ile iş birliği içinde çalışırlar.
Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı
Madde 6- (1) Bölüm/Anabilim Dalı Başkanları, uzaktan eğitim sistemi ile tüm bölüm
derslerinin, dersleri yürüten öğretim elemanları tarafından sisteme kayıt edilmesinden, derslerin
belirtilen kurallara uygun yapılıp yapılmadığından sorumludur.
(2) Öğrencilerden gelebilecek soruların cevaplandırılması için Bölümlerin iş yükü ve öğrenci
sayısına göre yeterli olacak şekilde Araştırma Görevlilerinden Uzaktan Eğitim Destek Sorumlusu
belirler ve bu sorumluların iletişim bilgilerini web sayfasında duyurur.
(3) Bölüm sorumluları sistemin öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından sorunsuz olarak
kullanımından sorumludur. İşleyişle ilgili olarak UZEM destek komisyonundan yardım
alabilirler.
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Öğretim elemanları
Madde 7- (1) Ders müfredatlarına uygun olarak derslerini hazırlamak ve ders programı ile
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.
(2) 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 müsait olduğu
her ortamda (ev, iş vb.) ders kaydı yapabilirler.
(3) Evinde internet veya donanım altyapısı olmayan öğretim elemanları için kendi birimlerinde
uzaktan eğitim ders anlatımı için ilgili altyapıyı barındıran ofislerinde/odalarda oluşturulacak ve
kendilerine ayrılan gün ve saatte ders anlatımlarını gerçekleştirmeleri sağlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzaktan eğitim-öğretimin uygulanması
Uzaktan öğretim
Madde 8- (1) Üniversitemizde yürütülecek uzaktan eğitim-öğretim süreci öğrenci ile öğretim
elemanının kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin öğretim elemanları
tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eş zamanlı ve/veya eş zamansız
araçlarla öğrenciler arasında etkileşim kurularak uygulanır. Bu kapsamda aşağıdaki hususlara
riayet edilmelidir:
a) Uzaktan eğitim- öğretimin hangi dönemde hangi oranda ve hangi derslerde nasıl
uygulanacağı Üniversite Senatosu tarafından eğitim-öğretim döneminden önce
belirlenir.
b) Uzaktan eğitim zorunlu bir mazeret olmadıkça bizzat daha önce belirlenen programda
belirtilen öğretim üyesince yapılır.
c) Öğretim elemanları ve öğrencilerin uzaktan eğitim ortamlarına uyumlarının
kolaylaştırılması, derslerde etkinlik, ödev, proje, kaynak paylaşımı ile
değerlendirilmelerin uzaktan eğitim teknolojileriyle gerçekleştirilebilmesi için gerekli
teknik alt yapı desteği UZEM Müdürlüğü tarafından sağlanır.
d) Bu konudaki soru ve cevaplar için açılan uzem@gidatarim.edu.tr e-posta adresi
kullanılır.
e) Uzaktan eğitim-öğretim süreçleri Üniversitenin lisans, lisansüstü ve yabancı dil
programları için hazırlanan ve senatoda kabul edilen akademik takvimine uygun olarak
yürütülecek ve takvimde ilan edilir.
f) Herhangi bir mücbir sebeple (afet, salgın hastalık vb.) akademik birimler tarafından
uzaktan öğretim imkanları altında sunamayacakları programları/dersleri ve uygulamalı
dersleri Senato kararı ile belirlenecek bir takvim içinde tamamlanmalıdır.
g) 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.
h) Uzaktan öğretimde dersler 25 dakika (en fazla 30dk.) olarak planlanacak ve
uygulanacaktır. (İlgili yönetmelik gereğince; uzaktan eğitimde 25 dk.lık bir ders örgün
eğitimdeki tam bir ders (50.dk) saatine karşılık gelmektedir).
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i) Offline olarak sunulacak ders notları, sunumlar ve diğer materyaller haftalık bazda
hazırlanıp Moodle platformunda uzaktan eğitim alanındaki ilgili dizine ya öğretim üyesi
tarafından ya da ilgili ders için görevlendirilmiş araştırma görevlisine iletilerek
paylaşıma açılır.
j) Ortak zorunlu dersler (Türkçe, İnkılap Tarihi vb.) ilgili birimler tarafından merkezi
olarak yürütülecek olup, öğrenciler buna göre yönlendirilir.
(2) Uzaktan öğretimle verilmesi uygun bulunan dersler veya uzaktan öğretimi mümkün
olmayan dersler yüz yüze ders ve uygulamalarla desteklenebilir.
Program veya ders açma
Madde 9- (1) Üniversitemiz akademik birimleri tarafından yürütülen lisans ve lisansüstü
programlarındaki bazı dersler uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Hangi programlarda uzaktan
öğretim yapılacağı, kontenjanları ve öğrenim ücretleri her yılın Şubat ve Temmuz ayı sonuna
kadar Senato kararı ve Mütevelli heyet onayı ile belirlenir ve Yükseköğretim Kuruluna sunulur.
Yükseköğretim Kurulunun açılmasına izin verilen programlar öğrenci seçme ve yerleşme
kılavuzunda yer alır.
(2) İhtiyaç halinde diğer yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak protokoller çerçevesinde uzaktan
eğitim-öğretim imkanları paylaşımı ve ders sunumları Senato onayı ile gerçekleştirilebilir.
(3) Her yarı yılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce Senato tarafından
uygun görülmesi ve Yükseköğretim kuruluna bildirilmesi halinde derslerin en fazla % 40’ı hem
örgün eğitim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.
(4) Uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslerin tespitinde programın AKTS değeri ya da
programda alınması gereken ders sayısından hangisinin temel alınacağı Senato kararıyla
belirlenir.
(5) Her yarı yılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce Senato tarafından
uygun görülmesi halinde yüz yüze yürütülen her bir ders özelinde o dersin toplam ders
saatinin/müfredatının %40’ını aşmamak üzere bir kısmı uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.
(6) Herhangi bir mücbir sebep (afet, salgın hastalık vb.) nedeniyle zorunlu hallerde %40 barajı
Senato kararı ile yükseltilebilir.
(7) Bu usul ve esaslar kapsamında uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek program ve dersler
hakkında internet sitesi aracılığıyla öğrenciler ve kamuoyu bilgilendirilir.
Ölçme ve Değerlendirme
Madde 10- (1) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretimler verilen derslere ilişkin ölçme
ve değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz
olarak Senato tarafından kabul edilen müfredat uyarınca belirlenen ölçme değerlendirme
yöntemleri (ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü vb.) kullanılarak veya merkezi sınavla
gerçekleştirilebilir.
(2) Ara sınavlar, istenildiği taktirde gözetimsiz elektronik ortamda; dönem sonu sınavları ile
bütünleme sınavlarının gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda yapılması esastır. Bu
sınavlarda uygulanacak ölçme değerlendirme yöntemleri konusunda ilgili birimlerin önerisi ile
Senato tarafından karar verilir.
(3) Performans, proje, ödev, tez, portfolyo gibi sürece yayılmış değerlendirmeler ile gözetimsiz
yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, uzaktan öğretimde %40’dan
fazla olamaz. Bu konudaki uygulamalar öğrencilere tercih aşamasından önce duyurulur.
Devam Zorunluluğu
Madde 11- (1) Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin devamları yüz yüze eğitimde
uygulanan ve ilgili yönetmeliklerinde belirlenen hükümlere göre takip edilir. Bunun dışında
olağanüstü durumlarda Uzaktan eğitim-öğretim süresi içinde öğrencilerin devamı konusunda
senato tarafından belirlenecek kurallar uygulanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler, Yürürlük ve Yürütme
Yürürlükte olmayan hususlar
Madde 12- (1) Bu usul ve esaslarda yer almayan hususlarda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
ve Üniversite tarafından yayımlanan diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 13- (1) Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Uzaktan Eğitim Usul ve Esasları, Üniversite
Senato kararına müteakip Mütevelli Heyet onayı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14- (1) Bu usul ve esaslar, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü tarafından
yürütülür.
Yürürlükten kaldırma
Madde 15- (1) Bu usul ve esasların yürürlüğe girmesiyle birlikte Mütevelli Heyet Başkanlığının
30.03.2020 tarih ve 041 sayılı onayı ile kabul edilen “KGTÜ Uzaktan Eğitim İlke ve Esasları”
yürürlükten kaldırılmıştır.
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