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Üniuersitemiz Eğitim Öğretim Komisgonu Başkanlığının 20.05.2020 taihli ue

23659 sagılı aqzıst göilşüldü. Koronauiüs (COVID-L9) lairesel salgını nedenigle
Üniuersitemiz önlisans, lisans ue lisansüsh) öğretim programlannda aer alan
uggulama dersleinin uzaktan öğretimle ue ekteki şekligle uggulanmaslno, meucudun
ogbirliği ile karar ueildi.

Ek: TNKÜ önlisans, lisans ue lisansüstü programında ger alan uggulama derslerinin
uzaktan öğretimle yapılmasına ilişkin içeik (2 sagfa)
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1) Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını nedeniyle Üniversitemiz önlisans ve lisans öğretim 

programlarında yer alan uygulama derslerinin uzaktan öğretimle yapılması  

 

• 9 Nisan 2020 tarih ve E.26035 sayılı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı yazısı gereği 2019-2020 

eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla Üniversitemiz ön lisans, lisans öğretim 

programlarında yer alan teorik derslerin uygulama kısımları, atölye, laboratuvar vb. uygulama derslerinin 

tamamının dijital imkânlarla uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmasına karar verilmiş olup, bunlarla ilgili 

hazırlık ve düzenlemeler Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi Müdürlüğünce 

yapılarak 01 Haziran 2020 Tarihinden itibaren bu derslerin asenkron (eşzamansız) ve senkron (eşzamanlı) 

ortamda yürütülmesine başlanacaktır.  

• Uygulama, atölye, laboratuvar gibi uygulama derslerinde öğretim elemanlarının her hafta için dersin 

içeriği ve kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış her türlü öğretim etkinliği ve materyallerinden (pdf 

formatında ders notları, ders sunumu, kaynaklar, etkinlik materyalleri, soru, problem, alıştırma, örnek 

olay/vaka, ödev, tasarım örneği, simülasyon, animasyon, resim, fotoğraf veya model, araştırma/proje 

raporu hazırlama, dosya hazırlama, sanal laboratuvar ve deneylerle ilgili internet bağlantı adresleri, 

dijital ortamlara yüklenmiş derse özgü performans videoları, deney videoları ile öğretim elemanı 

tarafından çekilmiş uygulama videolarının bağlantı adresleri gibi uygulamaya yönelik her türlü etkinlik 

ve materyaller) en az ikisini sisteme yüklemeleri gerekir. 

• Uzaktan öğretim sistemine kayıt edilen uygulama derslerinin daha sonraki zamanlarda öğrenciler 

tarafından tekrar izlenebilmesi için öğretim elemanlarının uygulama, atölye veya laboratuvar derslerinde 

öğrencilere yaptırmak istedikleri etkinliği, çalışmayı, tasarımı, proje, performans veya deneyi 

açıklayabilmek veya problem, soru veya alıştırmaları çözmek için her hafta her bir ders saati için en az 25 

dakika, 2 saat ders için 40 dakika, 3 saat ders için 50 dakika ve 4 saat üzeri için 60 dakika senkron 

(eşzamanlı) ortamda ders yapmaları gerekir.  

• Zorunlu veya isteğe bağlı yaz staj uygulamalarının 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için uzaktan öğretim 

yöntemiyle ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri şeklinde uygulanacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

T.C.  

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 

ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINDA PANDEMİ DÖNEMİ EĞİTİM 

ÖĞRETİM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN SENATO KARARLARI 

 

 

2 

2) Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını nedeniyle Üniversitemiz lisansüstü öğretim 

programlarında yer alan uygulama derslerinin uzaktan öğretimle yapılması  

 

• Uygulama (Lisansüstü danışmanlık, Seminer vb) derslerinde öğretim elemanlarının her hafta için dersin 

içeriği ve kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış her türlü öğretim etkinliği ve materyallerinden (pdf 

formatında ders notları, ders sunumu, kaynaklar, etkinlik materyalleri, soru, problem, alıştırma, örnek 

olay/vaka, ödev, tasarım örneği, simülasyon, animasyon, resim, fotoğraf veya model, araştırma/proje 

raporu hazırlama, dosya hazırlama, sanal laboratuvar ve deneylerle ilgili internet bağlantı adresleri, 

dijital ortamlara yüklenmiş derse özgü performans videoları, deney videoları ile öğretim elemanı 

tarafından çekilmiş uygulama videolarının bağlantı adresleri gibi uygulamaya yönelik her türlü etkinlik 

ve materyaller) en az birisini sisteme yüklemeleri gerekir.  

• Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsünde verilmekte olan Tez Proje önerisi, Tez çalışması, Tez yazma 

ve sonuç raporu dersleri de yaz döneminde uzaktan eğitim yoluyla aynı şekilde yapılacaktır. 

 


