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TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

 SENATO KARARLARI

Üniversitemizde 1 Mart’da başlayacak olan 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında;  
önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitimin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi 
amacıyla öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle çevrim içi ve yüz yüze (hibrit) 
yürütülmesine ilişkin Senato Kararları ve uygulamalarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmektedir.  

1- Tıp Fakültesi 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin eğitimlerine uzaktan öğretim yöntemleriyle 
(çevrim içi) devam etmelerine, Mayıs ayında Covid-19 salgınının durumuna göre teorik derslerin eş 
zamanlı (senkron), uygulama derslerinin ise seyreltilmiş olarak yüz yüze (hibrit) yapılmasına, 4. 5. ve 6. 
sınıf öğrencilerinin teorik eğitimlerine uzaktan eğitim ile uygulama eğitimlerine ise yüz yüze devam 
etmelerine,

2- Sağlık Yüksekokulunun Covid-19 Salgını dolayısıyla Hemşirelik Bölümünde 1., 2., ve 3. 
sınıfında okutulan teorik derslerin uzaktan öğretim yöntemleriyle, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Güz 
ve Bahar Yarıyılı Hemşirelik Bölümü 1., 2., 3. sınıf ve 4. sınıf intörn dönem öğrencilerinin klinik/saha 
uygulama eğitimi tamamlandıktan sonra öğrencilerin mezun olma kriterini sağlayacaklarına, 
pandeminin seyrine göre “isteğe bağlı olarak” yüz yüze tamamlatılmasına ve Sağlık Yüksekokulu’nun 
diğer bölümlerinde ise uzaktan öğretim yöntemleriyle yürütülmesine,

3- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu teorik derslerinin uzaktan öğretim yöntemleriyle 
yürütülmesine, uygulamalı derslerin ise mümkün olduğunca uzaktan öğretim yöntemleriyle 
yürütülmesine ancak pandemi seyrine göre telafi ders uygulamalarının yaz aylarında yüz yüze eğitimle 
gerçekleştirilmesine,

4- Diğer Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar ve Meslek Yüksekokullarında ise derslerin 
uzaktan eğitim yoluyla ALMS sistemi üzerinden yapılmasına,

5- Uzaktan eğitim faaliyetlerinin eş zamanlı (senkron) ve ders programlarında belirtilen 
saatlerde yapılması,

6- Öğretim elemanlarının uzaktan eğitim ile verdiği derslerin kayıt altına alınması ve bu 
öğrencilerin bu dersleri asenkron olarak tekrar izleyebilmelerinin sağlanması,

7- Uzaktan eğitimle verilecek her bir ders saatinin 25 dakika olacak şekilde düzenlenmesi,

8-Uzaktan eğitimle verilen uygulama derslerinin ya da uygulama kısmı olan derslerin; 1 saati 25 
dakika, 2 saati 50 dakika olarak yapılması, 3 saat ve üzerinde uygulaması olan derslerin en az 60 dakika 
olacak şekilde planlanması önerilmekle birlikte nihai kararların ilgili birimlerce alınması,
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9- 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılındaki tüm sınavların prensip olarak çevrimiçi 
yapılması ve birimlere alternatif yöntemler (ödev, proje ve benzeri) açısından yetki verilmesi,

10- Zorunlu veya isteğe bağlı staj uygulamalarının 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı 
için uzaktan öğretim yöntemiyle ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri şeklinde uygulanması 
önerilmekle birlikte, takip eden yaz dönemi için pandeminin seyrine göre stajların yüz yüze/iş yeri 
uygulaması şeklinde gerçekleştirilmesi hususunda nihai kararların ilgili birimlere bırakılmasına,

11- İş yerinde 3+1 ve 7+1 şeklinde mesleki eğitim uygulamaları bulunan programlarda staj/
uygulama eğitimi/ işyerinde eğitim gibi farklı isimler altında yapılan eğitimler ile ilgili uygulamaların 
kazanımlarına yönelik uzaktan eğitim yoluyla senkron tamamlayıcı eğitimler verilebilmesine; 
gerektiğinde salgının bölgesel ve yerel seyrine göre uygulama eğitimlerine tamamen uzaktan eğitim 
yoluyla alabilmelerine ve nihai kararların ilgili birimlere bırakılmasına,

12- Öğretmenlik programlarının son sınıfında okuyan ya da pedagojik formasyon eğitimi alan 
öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yapması öngörülen uygulamaları 
Covid-19 salgını nedeniyle eğitim kurumlarında gerçek sınıf ortamında gerçekleştirilememesinden 
dolayı; bu uygulamalarla ilgili olarak uzaktan öğretim yoluyla verilecek teorik ders saatlerinde öğretim 
elemanlarının ilgili dersin dönemlik ders planında yer alan konuları en uygun yöntemlerle işlemeleri, 
kullanılabilecek en etkin ve verimli yöntemlerin tercih edilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması; eş 
zamanlı (senkron) derslerde mikro öğretim uygulamalarıyla öğretmen adaylarının ders anlatabilmeleri 
için çalışmalar yapılması; yükseköğretim kurumlarının öğretmenlik uygulama dosyasını ders, ödev gibi 
etkinlikler ile tamamlamaları önerilmekle birlikte nihai kararların ilgili birimlere bırakılmasına,

13- Lisansüstü programlardaki derslerin uzaktan öğretim yoluyla eşzamanlı (senkron) olarak 
yapılması; programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez savunmaları dijital 
ortamda video konferans yöntemi ile  yapılması önerilmekle birlikte nihai kararların ilgili birimlerce 
alınması,

14- Üniversitemiz lisansüstü öğretim programlarında yer alan “Danışmanlık, Tez, Tez İzleme, 
Yeterlilik, Seminer, Uzmanlık Alan Dersi, Tez Proje Önerisi, Tez Çalışması, Tez Yazma ve Sonuç 
Raporu” derslerinde öğretim elemanlarının her hafta için dersin içeriği ve kazanımlarına uygun olarak 
yapılmış çalışma, tezin bölümleriyle ilgili yapılan taslak çalışmaları, literatür özetleri, geliştirilen veri 
toplama araçları, etkinlik ve materyalleri, seminer konusu ile ilgili yapılan çalışma ve kaynakları; öğretim 
elemanlarının öğrencilerin tezleriyle ilgili verdiği geri dönüşler veya hazırlanmış her türlü öğretim 
materyallerini (word, video ya da pdf formatında ders notları, ders sunumları, kaynaklar, etkinlik 
materyalleri, soru ve ödevleri) sisteme yükleyerek bu derslerin eşzamansız (asenkron) olarak 
yürütülmesi,
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  15- Uzaktan eğitimde ders devamı ile ilgili olarak, öğrencilerin haftalık her bir ders için bir kez 
sisteme girmesi ve öğretim elemanı tarafından yüklenen dokümanları incelemesi, senkron derse 
katılması veya katılamayanların asenkron dersleri izlemelerinin ders devam şartını sağlamak için yeterli 
olması,
 16- Kampüslerimizin, önlisans, lisans ve lisansüstü tüm öğrencilerimizin kullanımına açık 
olması ve tüm derslik, kütüphane, laboratuvarlar, bilgisayar ve internet alt yapısının kontrollü bir 
şekilde kullanılması,

 17- Kampüslerimizde pandemi süreciyle ilgili tüm önlemlerin TNKÜ Covid-19 Güvenlik ile 
İlgili Çalışma Komisyonu tarafından oluşturulan eylem planına göre alınması ve tüm öğrencilerimizin 
bu plana uymasının zorunlu olması, 

 18- Engelli öğrencilerimizin takip ettikleri derslerde öğretim elemanlarımız tarafından, 
öğrencilerimizin mağdur olmamaları için engel durumlarına uygun ders materyalleri hazırlamaya özen 
gösterilmesi,

 19- Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlerine devam etmek istemeyen öğrencilerin 
kayıt dondurma haklarından yararlandırılması,

 20- 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı içinde dönem içinde ara sınavlar sonrasında 
Pandemi şartlarındaki değişim ile ilgili Sağlık Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
tarafından açıklanacak yeni tavsiyelere göre salgında daha olumlu yeni bir aşamaya ulaşılması halinde 
uzaktan öğretim yönteminde değişikliğe gidilerek öncelikle uygulama dersleri için yüz yüze öğretime 
geçilerek devamında dönem sonu, bütünleme, tek ders ve ek ders sınavlarının, ayrıca yaz okulu ve isteğe 
bağlı ve zorunlu staj uygulamalarının yüz yüze yapılması konusunda gerektiğinde yeni kararların hızla 
alınması ve uygulanmasına,

 21- Pandeminin gelişim sürecine bağlı olarak uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin 
uygulamalarda gerekli değişiklik ve yeni düzenlemelerin yapılabilmesi ve 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 
Bahar Yarıyılı içinde yüz yüze eğitime geçiş için Üniversitemiz Rektörlüğünün yetkili kılınması,

Akademik personelimize, idari personelimize, sevgili öğrencilerimize ve kıymetli ailelerine sağlıklı 
günler dileriz.




