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Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyon Kararları 

 

Komisyonumuz 06.11.2020 tarihinde saat 20.00’de Microsoft Teams uygulamasını kullanarak çevrim içi bir şekilde toplanmış ve komisyonumuzun 

11.04.2020 tarihli toplantısında COVID-19 pandemi sürecinde üniversitemizde uygulanan uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik aldığı karar ve 

önerilerin uygulanma düzeylerini ilgili kanıtlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda olduğu şekilde değerlendirmiştir.  

Karar/Öneri Uygulama Düzeyine Yönelik Değerlendirme Kanıt 

Salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte 2019-
2020 Bahar yarıyılında acilen uygulanmaya 
başlanmış olan uzaktan eğitim uygulamalarının 
güçlü ve zayıf yönlerinin belirleneceği 
biçimlendirici bir değerlendirmesi yapılmalıdır. 
Bu değerlendirme kullanıcı odaklı bir yaklaşımla 
sistemin iki önemli unsuru olan öğrenciler ve 
öğretim elemanlarının görüş ve önerilerinin 
toplanması şeklinde yapılabilir. Ayrıca eğitim 
programlarının diğer paydaşlarının (işverenler, 
staj kurumları vb.) görüşleri de toplanabilir. Elde 
edilecek bulgulardan ilerleyen süreçteki uzaktan 
eğitim uygulamalarının tasarlanması ve 
yürütülmesinde yararlanılabilir. 

2019-2020 Bahar dönemi içerisinde üniversite genelinde 
öğrencilere, Eğitim Fakültesi bünyesinde ise öğretim 
elemanlarına uzaktan eğitim memnuniyet anketi uygulanmış 
ve toplanan veriler komisyonumuzca değerlendirilerek 
raporlaştırılmıştır ve kurumun ilgili web sayfalarında 
paylaşılmıştır. 
 
Diğer taraftan benzer bir değerlendirmenin programların dış 
paydaşları için de yapılabileceği hususu halen gelişime açık 
görünmektedir.  

https://kalite.sdu.edu.tr/assets/upload
s/sites/459/files/10-mayis-2020-tarihli-
toplanti-notlari-covid19-pandemi-
suresince-uygulanan-uzaktan-egitime-
dair-anket-sonucu-ve-oneriler-
16092020.pdf 
 
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploa
ds/sites/70/files/egitim-fakultesi-
egitim-ogretim-izleme-ve-yonlendirme-
komisyonun-01-11-2020-tarihli-
toplanti-tutanagi-05112020.pdf 
 
https://kalite.sdu.edu.tr/assets/upload
s/sites/459/files/uzaktan-egitim-
degerlendirme-anketi-raporu-
05112020.pdf 

Uzaktan eğitim uygulamalarının etkin bir şekilde 
tasarlanması örgün eğitime göre daha fazla 
zaman ve emek gerektirmesinden dolayı 2020-
2021 Güz dönemine ait eğitim-öğretim süreçleri 
2019-2020 Bahar dönemi tamamlandıktan sonra 

2019-2020 Bahar dönemi sonunda eğitim programlarının ve 
bu programlarda yer alan ders içerik ve izlencelerinin 
geliştirilmesi süreci Haziran-Eylül ayları içerisinde 4 aşamalı 
olacak şekilde yürütülmüştür. 

SDÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 
18.06.2020 tarih ve E.68904 sayılı, 
06.07.2020 tarih ve E.79564 sayılı ve 
07.08.2020 tarih ve E-87902589-399-
101235 sayılı yazıları 
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ivedi bir şekilde planlanmalı ve geliştirilmelidir. Ders bilgi paketlerinin güncellenmesi için öğretim elemanları 
yol göstermek amacıyla bir “Ders Bilgi Paketi Hazırlama 
Kılavuzu” hazırlanmış, bu paket web sayfasında paylaşılmış ve 
öğretim elemanlarına basılı bir şekilde ulaştırılmıştır. 

https://oidb.sdu.edu.tr/assets/uploads
/sites/73/files/ders-bilgi-paketi-
hazirlama-kilavuzu.pdf 

SDÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve SDÜ Uzaktan Eğitim 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (SDÜ-UZEM) birimleri 
tarafından YouTube sosyal medya ortamında bir kanal 
oluşturulmuş ve ders bilgi paketi geliştirme işlemleri için 
bilgilendirici videolar yayımlanmıştır. 

https://www.youtube.com/channel/UC
JxCCesjm9YN_8R2SltJvew 
 
https://www.youtube.com/channel/UC
GT0Bb1Kh3RpKRyXHxL2c3A 
 
https://web.microsoftstream.com/vide
o/5b99586e-725d-4904-8e08-
a70453bfb908 
 
https://web.microsoftstream.com/vide
o/730268e7-347a-4229-a05d-
00a06e1a5a7a 

Ayrıca üniversite bünyesinde her birimin ders bilgi paketi 
çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek üzere birim dışından 
akademisyenlerin yer aldığı çapraz değerlendirme 
komisyonları oluşturulmuştur. Söz konusu komisyonların 
görevlerini tanımlayan ve yol gösteren kılavuzlar ve etik 
kurallar belirlenmiştir. Bu bağlamda komisyonlar 
değerlendirme işlemlerini yaparak rapor hazırlamışlardır. Bu 
raporların ilgili web sayfalarında yayımlanması önerilmektedir. 

https://drive.google.com/file/d/1r439f
yF8FQzqPrdhfi9Wap_RwpYygObK/view 
 
https://drive.google.com/file/d/1BVXC
Qk1Ymo5Kpe-
xHmip7vTgCf_wYSaz/view 
 
https://drive.google.com/file/d/1hr-
tM_sNYv_pfqUxlMDdhHvYgmZUi5wF/v
iew 

Üniversitemiz bölüm ve/veya anabilim dalı 
bazında yürütülmekte olan öğretim 
programlarının ilgili akademik kurulları tarafından 
ders öğrenme çıktıları ve içeriklerinin özellikleri 
incelenerek her ders için kısıtlamalar açısından 
en uygun eğitim yöntemleri belirlenmelidir. Bu 

2020-2021 Güz yarıyılında eğitim programlarında uygulanacak 
eğitim modelinin şekli (tamamen yüz yüze/online veya karma) 
ve uygulanmasına yönelik ilkeleri belirlenmiş, bu doğrultuda 
programın bağlı olduğu bölüm/anabilim dallarının akademik 
kurulları kararlarıyla belirlenmesi istenmiştir. Alınan kararlar 
üniversitenin web sayfasından kamuoyuna duyurulmuştur. 

SDÜ Senatosunun 16.09.2020 tarih ve 
554-1 sayılı kararı 
 
SDÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 
21.09.2020 tarih ve E.125769 sayılı 
yazısı 
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noktada bir ders tamamen uzaktan eğitim 
yöntemiyle veya uzaktan ve yüz yüze eğitimin 
birlikte uygulanabileceği karma eğitim 
yöntemleriyle tasarlanabilir. 
 
Uzaktan eğitimin kullanılacağı derslerde 
eşzamanlı ve eşzamansız uygulamaların ağırlıkları 
belirlenmelidir. Ders içeriklerinin yapısına göre 
tamamen eşzamanlı veya eşzamansız 
uygulamalar veya her ikisinin de birlikte 
kullanıldığı karma uygulamalar tercih edilebilir.  
 
Karma yöntemlerin tercih edileceği derslerde, 
teorik konuların eşzamansız uzaktan eğitim 
yöntemler ile işlendiği uygulama içeren konuların 
(laboratuvar, atölye, sınıf içi etkinlikler vb.)  ise 
yüz yüze olarak yapıldığı tersyüz eğitim 
yöntemleri tercih edilebilir. 

 
 

 
https://w3.sdu.edu.tr/SDU_Files/Files/
detaydosya.pdf 
 
https://w3.sdu.edu.tr/duyuru/9581/20
20-2021-guz-yariyili-egitim-yontemine-
dair-bilgilendirme 
 

Derslerin uyguluma etkinlikleri için mümkün 
olduğunca çevrimiçi ortamlardan (sanal 
laboratuvar, simülatör/manipülatör, artırılmış 
gerçeklik, vb.) ve kampus dışından erişilebilecek 
ve kullanılabilecek yazılımlardan (SPSS, MatLab, 
AutoCad vb.) yararlanılması için gerekli olabilecek 
ücretli/ücretsiz hizmet alımları/anlaşmalar 
gerçekleştirilmelidir. Bu tür ortamlar hakkında 
öğretim elemanlarının farkındalık düzeylerini ve 
kullanma potansiyellerini artırmak için 
bilgilendirici bir platform geliştirilebilir. 
 
 
 
 

Üniversitemiz Office 365 ve Microsoft Teams uygulamalarının 
öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından kullanılabilmesi 
için gerekli anlaşmalar yapılmış ve protokoller imzalanmıştır. 
Bu online ortamların kullanımı noktasından SDÜ Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanlığı tarafından YouTube sosyal medya 
ortamında bir kanal oluşturulmuş ve bilgilendirici videolar 
yayımlanmıştır. 
 
 
Bunların yanında eğitim programlarının/derslerin yapısına 
uygun özel sanal ortamlar veya uzaktan kullanıma açık 
uygulamaların edinilmesi ve hizmete sunulması hususunda 
gelişime açık olduğu gözükmektedir.  
 
 

https://w3.sdu.edu.tr/haber/9605/sdu-
ogrencisi-ogrsduedutr-uzantili-mail-ile-
bircok-ayricaliga-sahip-oluyor 
 
https://www.youtube.com/channel/UC
JxCCesjm9YN_8R2SltJvew 
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 “Eğiticilerin Gelişimi Programı” düzenlenerek öğretim 
elemanlarının öğretim süreçlerinden kullanabilecekleri 
çevrimiçi uygulamalar hakkında bilgi verilmiştir. 

https://w3.sdu.edu.tr/duyuru/9589/egi
ticilerin-egitimi-modul-ii-toplantisi-
hakkinda 
 
https://drive.google.com/file/d/1GrmU
rIwK4LuR8XwIWqQzoQyG30DIKHAG/vi
ew 

Üniversitemiz elektronik materyallerine kampüs dışı erişim için 
gerekli bilgilendirici kılavuzlar hazırlanmış ve web sayfasından 
paylaşılmıştır. 

https://bidb.sdu.edu.tr/tr/haber/kamp
us-disi-erisim-ayarlari-guncellendi-
29726h.html 

Android ve IOS tabanlı mobil araçlarda kullanılabilen “SDÜ 
Mobil” uygulaması geliştirilerek öğrenci ve öğretim elemanı 
etkileşimi zaman ve mekândan bağımsız olacak şekilde 
zenginleştirilmiştir. 

https://w3.sdu.edu.tr/haber/8616/sdu-
mobil-ile-universiteniz-her-an-
yaninizda 
 
https://bidb.sdu.edu.tr/tr/haber/sdu-
mobil-uygulamamiz-yenilendi-
30383h.html 

Sınıf ortamındaki araç-gereçlerin (tahta, deney 
setleri, makineler, aletler vb.) uzaktan eğitim 
yönteminde kullanılmasını gerektirecek dersler 
için özel tasarlanmış stüdyo derslikler 
tasarlanması ve bu derslere ait eşzamanlı 
uygulamaların bu ortamlardan yapılması 
sağlanabilir. 

Bu öneri halen gelişime açık gözükmektedir.  

Uzaktan eğitim yoluyla yapılacak derslerdeki 
içerik aktarımları (konu anlatımları) eşzamansız 
uygulamalar (okuma parçaları, slaytlar, notlar, 
video kayıtları, animasyonlar vb.) ile tasarlanarak 
eşzamanlı uygulamalar (canlı dersler) mümkün 
olduğunca öğrencilere aktif öğrenme yaşantıları 
sağlayacak ve tutor desteği sunacak etkinliklere 
(soru-cevap, tartışma, sunum yapma, problem 
çözme, vb.) ayrılmalıdır. 

Öğrenci Bilgi Siteminde (OBS) ders dokümanları modülü ve 
ders izlencelerinde haftalık doküman yükleme olanağı 
geliştirildi ve öğretim elemanları tarafından kullanılması 
sağlanmıştır.  
 
 
 
 
 

https://w3.sdu.edu.tr/duyuru/9253/uz
aktan-ogretim-sureci-ile-ilgili-
akademisyenlere-yonelik-bilgilendirme-
guncel 
 
https://oidb.sdu.edu.tr/assets/uploads
/sites/73/files/ders-bilgi-paketi-
hazirlama-kilavuzu.pdf 
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 “SDÜ Mobil” uygulamasında her ders için öğrenciler ve 
sorumlu öğretim elemanın kullanabileceği eşzamanlı olmayan 
sohbet/forum grupları oluşturulmuştur. 

https://w3.sdu.edu.tr/haber/8616/sdu-
mobil-ile-universiteniz-her-an-
yaninizda 
 
https://bidb.sdu.edu.tr/tr/haber/sdu-
mobil-uygulamamiz-yenilendi-
30383h.html 

Canlı derslerde öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak 
etkileşimlerin sağlanması amacıyla ders süreleri 20 dakikadan 
30 dakikaya çıkarılması SDÜ Senatosunda karara bağlanmıştır. 
Ancak ders saatlerinde yoğunluklar ve teknik altyapıdan 
kaynaklanan sınırlılıklardan dolayı bu karar hayata 
geçilememiştir. Bu nedenle dersler 20 dakika şeklinde devam 
ettirilmiş, etkileşimin artırılması için Microsoft Teams vb. 
ortamların kullanılması önerilmiştir. 

SDÜ Senatosunun 16.09.2020 tarih ve 
554-1 nolu kararı (c/15 bendi) 
 
https://w3.sdu.edu.tr/duyuru/9253/uz
aktan-ogretim-sureci-ile-ilgili-
akademisyenlere-yonelik-bilgilendirme-
guncel 
 

Uzaktan eğitim uygulamalarında başarıyı 
etkileyen önemli faktörlerden birisi de 
öğrencilerin derse olan bağlılıklarının ve sınıf 
kültürünün (öğrenme topluluğu) sağlanmasıdır. 
Bunu sağlamanın etkili bir yolu yüz yüze eğitim 
uygulamalarının (sınıf içi tartışmalar, dönüt-
düzeltmeler, alıştırmalar, ödevler, ölçme ve 
değerlendirme etkinlikleri, öğrenci 
davranışlarının takibi vb.) çevrimiçi ortamlarda da 
yapılabilmesini sağlayan bir Öğrenme Yönetim 
Sistemi (ÖYS) kullanmaktır. Dünya genelinde 
yaygın bir şekilde kullanılmakta olan açık kaynak 
kodlu ve mobil dostu bir ÖYS’nin (Moodle gibi) 
ivedilikle edinilmesi ve öğretim elemanlarının 
kullanımına sunulması gerekmektedir. 

Söz konusu Öğretim Yönetim Sistemleri (ÖYS) günümüzde 
uygulanan uzaktan eğitim programlarının vazgeçilmez bir 
unsuru haline gelmiş ve dünya genelinde yaygınlaştırılmıştır. 
Üniversitemizde bu platformların sağladığı imkanlar OBS 
sistemine mümkün olduğunca entegre edilerek kullanıma 
açılmıştır. Ancak OBS’nin yapısı itibariyle öğrencilerin daha çok 
ders kayıt ve not öğrenme gibi idari/bürokratik işlemler için 
kullanıldığı, sınıf ortamının gerektirdiği akademik etkileşimi 
sağlamada sınırlı kalan bir ortam olduğu düşünülmektedir. 
Bundan dolayı sınıf kültürünü oluşturmada gelişime açıktır. 
 
Diğer taraftan Moodle ÖYS ortamı SDÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans programlarında kullanıma 
açılmıştır. Ayrıca SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalında da 
kullanılmaktadır. Ancak bu türden Moodle vb. ortamların 
üniversite geneline yaygınlaştırılması noktasında gelişime açık 
olduğu düşünülmektedir. 

https://ue.sdu.edu.tr/ 
 
http://www.sdubote.com/moodle/ 
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Uzaktan eğitim uygulamalarının finansal ve insan 
gücü bakımından verimli yürütülebilmesi için her 
bir Enstitü / Fakülte / Yüksekokul / MYO ve 
üniversite genelinde içerik bakımından örtüşen 
dersler belirlenerek birleştirilebilir. 

OBS siteminde benzer derslerin birleştirilebilmesi için gerekli 
modül eklenmiştir. 

https://obs.sdu.edu.tr/ 
 

Uzaktan eğitim yüz yüze eğitime göre öğretim 
elemanı üzerine daha fazla yük getirmesinden 
dolayı derslerin yürütülmesinde yardımcı olarak 
araştırma görevlileri de görevlendirilmelidir. Ders 
görevlendirilmelerinde öğretim elemanlarına 
dengeli ve eşit yük dağılımı sağlanmalıdır. 

Bu öneri halen gelişime açık gözükmektedir.  

Yabancı uyruklu ve engelli öğrencilere yönelik 
olarak mevcut kullanılmakta olan uzaktan eğitim 
uygulamalarının ve içeriklerinin bireysel 
öğrenmeyi destekleyecek şekilde optimize 
edilmesi ve bu öğrencilere birebir/grup 
danışmanlık hizmetleri oluşturulmalıdır. 

Bu öneri halen gelişime açık gözükmektedir.  

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin aktif 
katılımını gerektirecek ve özellikle öğrenme 
süreçlerindeki performanslarını ölçme ve 
değerlendirmeye daha uygun alternatif ölçme 
araçlarının (rubrik, kontrol listesi, ürün 
dosyası/portfolyo, proje, öz/akran değerlendirme 
vb.) kullanımı teşvik edilmelidir. 

SDÜ Senatosunda vize ve final dışında kısa sınav, devam, 
forum, proje ve ödev gibi alternatif araçların kullanılarak 
ölçme ve değerlendirmenin çeşitlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu 
karara binaen OBS sisteminde Uzaktan Öğretim Sınav Takip 
Modülü geliştirilmiş ve kullanıma açılmıştır. Ayrıca söz konusu 
alternatif ölçme araçları hakkında öğretim elemanlarını 
bilgilendirici bir rehber hazırlanarak paylaşılmıştır. 
 
Yukarıda bahsedilen alternatif ölçme ve değerlendirme 
araçlarının çevrimiçi olarak uygulanabilmesine yönelik 
çalışmalar uzaktan eğitimde öğrenci başarısının 
değerlendirilmesine şüphesiz katkı sunacak niteliktedir. Ancak, 
özel bir ölçme aracının (kısa sınav gibi) bütün derslerde ve belli 
bir sayıda (en az 2 en çok 4 kere gibi) uygulanmasının gerek 
pedagojik ilkeler gerekse her dersin kendine özgü ve farklı 
özelliklerde kazanımları ve içerikleri olması bakımından uygun 

SDÜ Senatosunun 16.09.2020 tarih ve 
554-1 nolu kararı (b/3, b/11, c/8, c/12, 
c/13 bendi) 
 
https://w3.sdu.edu.tr/SDU_Files/Files/
SINAV%20TAK%C4%B0P%20MOD%C3
%9CL%C3%9C.pdf 
 
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploa
ds/sites/70/files/sdu-uzaktan-ogretim-
rehberi-30102020.pdf 
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olmayacağı düşünülmektedir. Bu durum ayrıca öğretim 
elemanlarının uzaktan eğitimde var olan ağır iş yükünü daha 
da artıracaktır. Dolayısıyla bu uygulamanın hem öğrenci hem 
de öğretim elemanı memnuniyet anket çalışmalarında 
araştırılması önerilmektedir. 

Yüz yüze eğitimlerin ve etkinliklerin yapılacağı 
durumlarda derslik, laboratuar, atölye, 
kütüphane gibi ortak kullanım alanlarının sosyal 
mesafeyi ve bireysel kullanımı dikkate alacak 
şekilde düzenlenmelidir. Bu bağlamda 
fakültelerin fiziki kapasitelerinin hesaplanması ve 
pandemi şartlarına uygun ergonomik ve sağlıklı 
dersliklerin belirlenmesi ve kullanılması 
sağlanmalıdır. Gerekirse dersler farklı seanslar 
şeklinde tekrarlanmalıdır. 

SDÜ Senatosunda COVID-19 pandemi sürecinde yüz yüze 
eğitimlerin ve etkinliklerin yapılabilmesi için fiziki ortamların 
düzenlenmesine yönelik ilke/tedbir kararları alınmıştır. Ayrıca 
SDÜ Yönetim Sistemi İzlemi ve Yönlendirme Komisyonu 
tarafından Temmuz 2020’de üniversitenin bütün birimleri 
denetlenerek rapor hazırlanmıştır. 

SDÜ Senatosunun 16.09.2020 tarih ve 
554-1 nolu kararı (d/1, d/4, d/5, d/6, 
d/7 bendi) 
 
https://kalite.sdu.edu.tr/assets/upload
s/sites/459/files/covid-19-denetim-
raporu-temmuz-2020-22102020.pdf 
 

Uzaktan ve karma eğitim yapıldığı durumlarda 
öğrencilerin ders etkinliklerini (ödev, proje vb.) 
tamamlayabilmeleri için gerekli olabilecek teknik 
araç ve kaynakların (bilgisayar, kitap, internet 
bağlantısı, deney setleri vb.) artırılması gereklidir. 

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde derslik ve laboratuar 
öğrencilerin kullanımı için tahsis edilmiştir.  

https://w3.sdu.edu.tr/haber/9346/uza
ktan-ogretim-surecinde-imkani-
olmayan-ogrenciler-icin-sinif-
olusturuldu 
 

Uzaktan eğitim yönteminin gerektirdiği teknik 
araçların hem öğrenciler hem öğretim elemanları 
tarafından uygun maliyetle edinilmesi için üretici 
firmalarla kampanya çalışmaları yapılabilir. 

SDÜ öğrencilerine “ogr.sdu.edu.tr” uzantılı mail adreslerini 
kullanarak çeşitli donanım ve uygulamaları indirimli bir şekilde 
sahip olmaları için kampanyalar sağlanmıştır. 

https://w3.sdu.edu.tr/haber/9605/sdu-
ogrencisi-ogrsduedutr-uzantili-mail-ile-
bircok-ayricaliga-sahip-oluyor 
 

Uzaktan eğitim yöntemiyle tasarlanmış 
derslerdeki içeriklerin etik ilkeleri ve telif hakları 
gözetilerek mümkün olduğunca kampusteki tüm 
öğrencilerin erişimlerine açık ders olarak 
sunulabilir. 

Lisans programlarının birinci sınıf düzeyinde verilen “Kariyer 
Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş” dersi YouTube kanalı 
üzerinde yapılmaktadır. İlgili dersin video kayıtları kamuoyuna 
açıktır. Ayrıca Microsoft Teams uygulamasında yapılan bazı 
lisansüstü derslerin kayıtları Microsoft Stream sitesinden 
herkese açık bir şekilde yayımlanmıştır. Ancak bu yaklaşımın 
yaygınlaştırılması hususu gelişime açıktır. 

https://www.youtube.com/watch?v=l4
bW2yOElbU&list=PLjraxpO2bd02RUjtc
Y9WsbjjYfsemcPzG 
 
https://web.microsoftstream.com/vide
o/a3f5f42d-842a-4267-a44a-
d09accde353f 

Uzaktan eğitim sürecinde öğrenci ve öğretim 
elemanlarının karşılaşabilecekleri sorunlara 

Öğretim elemanları ve öğrencilerin uzaktan eğitimde 
kullanılan araç-gereç, ortam ve uygulamalar hakkında 

https://w3.sdu.edu.tr/duyuru/9253/uz
aktan-ogretim-sureci-ile-ilgili-
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çözüm arayabilecekleri çevrimiçi bir platform 
(canlı destek saatleri ve eşzamansız forum 
şeklinde) geliştirilebilir. 

bilgilendirici duyurular web sitesinden yapılmıştır. akademisyenlere-yonelik-bilgilendirme-
guncel 
https://w3.sdu.edu.tr/duyuru/9253/uz
aktan-ogretim-sureci-ile-ilgili-
akademisyenlere-yonelik-bilgilendirme-
guncel 
 

Her fakültenin kendi web ana sayfasına canlı destek 
uygulaması eklenmiştir. 

https://egitim.sdu.edu.tr/ 
 

SDÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından YouTube sosyal 
medya ortamında bir kanal oluşturulmuş ve uzaktan eğitim 
teknolojilerinin kullanımına yönelik bilgilendirici videolar 
yayımlanmıştır. 

https://www.youtube.com/channel/UC
JxCCesjm9YN_8R2SltJvew 
 

OBS sisteminde öğrenci danışmanlık modülü kurulmuştur. 
Ayrıca bu modülün kullanımına yönelik üniversite genelinde 
bir bilgilendirici toplantı düzenlenmiş ve bir rehber 
hazırlanmıştır. 

https://obs.sdu.edu.tr/ 
 
https://uzem.sdu.edu.tr/tr/tanitimlar/a
kademisyenler-icin-danismanlik-ve-
ders-izlencesi-islemleri-tanitimi-
12017s.html 
 
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploa
ds/sites/70/files/sdu-uzaktan-ogretim-
rehberi-30102020.pdf 

SDÜ Senatosunda üniversite birimlerinde dekan/bölüm 
başkanı tarafından ayda bir defa sorun-öneri oturumları 
düzenlenmesi kararı alınmıştır.  

SDÜ Senatosunun 16.09.2020 tarih ve 
554-1 nolu kararı (b/5 bendi) 

SDÜ Senatosunda her ders için öğrenci ve öğretim 
elemanlarının iletişim kurabilecekleri “forum” ortamlarının 
oluşturulmasına karar verilmiştir. 

SDÜ Senatosunun 16.09.2020 tarih ve 
554-1 nolu kararı (c/9 bendi) 

Birimlerde görevli destek ekipleri ve bu ekiplerin görev 
dağılımları ile çalışma ilkeleri belirlenmiştir ve tüm birimlerde 
görev yapan öğretim elemanlarına gönderilmiştir. 

SDÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün 
02.11.2020 tarihli ve E39623086-
104.99-148377 sayılı yazısı 
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Öğrencilere yönelik çevrimiçi sosyal ve kültürel 
faaliyetlerin (kulüp etkinlikleri, mezuniyet gibi) 
yapılması teşvik edilmelidir. 

SDÜ Senatosunda her birim tarafından akademik, sosyal ve 
kültürel faaliyetleri çevrimiçi formatta hazırlanması 
kararlaştırılmıştır. 

SDÜ Senatosunun 16.09.2020 tarih ve 
554-1 nolu kararı (b/10 bendi) 

COVID-19 pandemi sürecinde webinarlar, öğrenci topluluğu 
etkinlikleri, konferanslar, sempozyumlar, çalıştaylar, konserler, 
mezun toplantıları, kariyer danışmanlık hizmetleri 
düzenlenmiştir. 

https://w3.sdu.edu.tr/duyuru/9648/we
binar-etkinlikleriguncel 
 
https://sksdb.sdu.edu.tr/tr/haber/ogre
nci-topluluklari-is-takvimi-31866h.html 
 
https://w3.sdu.edu.tr/duyuru/9285/sd
u-online-girisimcilik-maratonu-
basvurulari-basladi 
 
https://w3.sdu.edu.tr/duyuru/9538/sd
u-den-sosyal-ve-fen-bilimleri-alaninda-
uluslararasi-konferans 
 
https://sempozyum.sdu.edu.tr/dedeko
rkut/ 
 
https://w3.sdu.edu.tr/duyuru/9660/29
-ekim-cumhuriyet-bayrami-konseri 
 
https://kariyer.sdu.edu.tr/tr/haber/onl
ine-kariyer-danismanligi-hizmetimiz-
devam-ediyor-30331h.html 
 
https://kariyer.sdu.edu.tr/tr/haber/yili
n-ilk-mezun-danisma-kurulu-toplantisi-
cevrimici-gerceklestirildi-31623h.html 

Yukarıdaki önerilerin etkili bir şekilde 
uygulanabilmesi için hem öğretim elemanlarına 
hem de öğrencilere yönelik olarak pandemi 

SDÜ Senatosunda yeni kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencilerine 
yönelik çevrimiçi oryantasyon programları, diğer sınıflardaki 
öğrencilere yönelik tanışma-tanıtım-tartışma çevrimiçi 

SDÜ Senatosunun 16.09.2020 tarih ve 
554-1 nolu kararı (b/6, b/7 bendi) 
 

https://w3.sdu.edu.tr/duyuru/9648/webinar-etkinlikleriguncel
https://w3.sdu.edu.tr/duyuru/9648/webinar-etkinlikleriguncel
https://sksdb.sdu.edu.tr/tr/haber/ogrenci-topluluklari-is-takvimi-31866h.html
https://sksdb.sdu.edu.tr/tr/haber/ogrenci-topluluklari-is-takvimi-31866h.html
https://w3.sdu.edu.tr/duyuru/9285/sdu-online-girisimcilik-maratonu-basvurulari-basladi
https://w3.sdu.edu.tr/duyuru/9285/sdu-online-girisimcilik-maratonu-basvurulari-basladi
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https://w3.sdu.edu.tr/duyuru/9538/sdu-den-sosyal-ve-fen-bilimleri-alaninda-uluslararasi-konferans
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https://w3.sdu.edu.tr/duyuru/9538/sdu-den-sosyal-ve-fen-bilimleri-alaninda-uluslararasi-konferans
https://sempozyum.sdu.edu.tr/dedekorkut/
https://sempozyum.sdu.edu.tr/dedekorkut/
https://w3.sdu.edu.tr/duyuru/9660/29-ekim-cumhuriyet-bayrami-konseri
https://w3.sdu.edu.tr/duyuru/9660/29-ekim-cumhuriyet-bayrami-konseri
https://kariyer.sdu.edu.tr/tr/haber/online-kariyer-danismanligi-hizmetimiz-devam-ediyor-30331h.html
https://kariyer.sdu.edu.tr/tr/haber/online-kariyer-danismanligi-hizmetimiz-devam-ediyor-30331h.html
https://kariyer.sdu.edu.tr/tr/haber/online-kariyer-danismanligi-hizmetimiz-devam-ediyor-30331h.html
https://kariyer.sdu.edu.tr/tr/haber/yilin-ilk-mezun-danisma-kurulu-toplantisi-cevrimici-gerceklestirildi-31623h.html
https://kariyer.sdu.edu.tr/tr/haber/yilin-ilk-mezun-danisma-kurulu-toplantisi-cevrimici-gerceklestirildi-31623h.html
https://kariyer.sdu.edu.tr/tr/haber/yilin-ilk-mezun-danisma-kurulu-toplantisi-cevrimici-gerceklestirildi-31623h.html


şartlarına uygun gerekli oryantasyon ve mesleki 
gelişim eğitim faaliyetleri planlanmalıdır. 

toplantılar, çevrimiçi danışmanlık görüşmeleri düzenlenmesi 
kararı alınmıştır. 

SDÜ Senatosunun 18.09.2020 tarih ve 
555-1 nolu kararı 
 
https://kalite.sdu.edu.tr/assets/upload
s/sites/459/files/ogrenci-
danismanligina-iliskin-sunu-
22102020.pdf 

“Eğiticilerin Gelişimi Programı” düzenlenerek öğretim 
elemanlarının öğretim süreçlerinde kullanabilecekleri 
çevrimiçi uygulamalar hakkında bilgi verilmiştir. Ancak bu 
eğitimlerin video kayıtlarının online erişime açılarak 
yaygınlaştırılması gelişime açıktır. 

https://w3.sdu.edu.tr/duyuru/9589/egi
ticilerin-egitimi-modul-ii-toplantisi-
hakkinda 
 
https://drive.google.com/file/d/1GrmU
rIwK4LuR8XwIWqQzoQyG30DIKHAG/vi
ew 
 

Öğretim elemanlarına yönelik uluslararası akademik proje 
yazma eğitimleri çevrimiçi olarak verilmiştir. 

https://w3.sdu.edu.tr/duyuru/9620/ar
astirma-tabanli-ulusal-proje-yazma-
egitimi 
https://w3.sdu.edu.tr/haber/9372/sos
yal-bilimler-icin-uluslararasi-proje-
yazma-egitimi-verildi 

Yukarıdaki önerilerin sağlıklı bir şekilde 
uygulanabilmesi için gerekli mevzuat geliştirme 
çalışmaları yapılmalıdır. 

Uzaktan eğitim sürecinde yapılan uygulamaların gerektirdiği 
hukuksal düzenlemeler ve/veya mevcut mevzuatta gereken 
güncellemeler yapılmıştır. 

https://oidb.sdu.edu.tr/assets/uploads
/sites/73/files/ogrenci-danismanligi-
yonergesi.doc 
 
SDÜ Senatosunun 16.09.2020 tarih ve 
538, 540, 541, 542, 554, 555, 557 nolu 
toplantı tutanakları. 
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