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T.C.
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Sayı   :E-74102050-770-24262 13.07.2021
Konu :2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 

İtibariyle Yürütülecek Uzaktan Eğitim 
Politikası Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

2021 - 2022 Eğitim Öğretim yılı itibariyle uygulanacak uzaktan eğitim politikası ile ilgili olarak; 
Yükseköğretim Kurumu tarafından hazırlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin 
Usul ve Esaslar doğrultusunda, "ders bazında" veya "hafta bazında" olacak şekilde iki farklı uzaktan 
eğitim politikası belirlenmiştir. Üniversitemiz senatosu tarafından incelenerek onaylanan bu politika, 
önümüzdeki güz dönemi itibariyle uygulanmaya başlanacaktır. 

26 Temmuz haftası itibariyle tüm Fakülte, Meslek Yüksekokulu ve Enstitülerimizle, politika ile 
ilgili oturum ve toplantılar planlanacaktır. Oturum takviminde öncelik için bizimle iletişime 
geçebilirsiniz. 

Politika detaylarına ekten erişilebilir. Soru ve merak ettiğiniz noktalar için arayabilirsiniz.

Bilgilerinize ve gereğini arz ederim.

Öğr. Gör. Mert GÜLSOY
Müdür

Ek:
1- Senato Kararı (1 sayfa)
2- ALKÜ Uzaktan Eğitim Politikası (2 sayfa)

Dağıtım:
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm 
Başkanlığına
Türk Dili Bölüm Başkanlığına
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne
Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
Dekanlığına
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına
Eğitim Fakültesi Dekanlığına
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına
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Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığına
Tıp Fakültesi Dekanlığına
Turizm Fakültesi Dekanlığına
Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek 
Yüksekokulu Müdürlüğüne
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek 
Yüksekokulu Müdürlüğüne
Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek 
Yüksekokulu Müdürlüğüne
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Müdürlüğüne
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Uzaktan Eğitim Politikası 

2021 - 2022 Eğitim Öğretim yılı itibariyle uygulanacak uzaktan eğitim politikası ile ilgili olarak; 

Yükseköğretim Kurumu tarafından hazırlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime 

İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda, “ders bazında” veya “hafta bazında” olacak şekilde iki 

farklı uzaktan eğitim politikası belirlenmiştir. Üniversite bünyesindeki ön lisans, lisans ve 

lisansüstü programların, kendilerine özel olacak şekilde, bağlı bulundukları bölüm kurulunun 

teklifi, ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı doğrultusunda aşağıdaki iki politikadan 

birini uygulayabileceklerdir. 

 

Ders bazında uzaktan eğitim politikasında;  

• İlgili programdaki derslerin azami %40'ına kadar olan kısmı, uzaktan eğitim yolu ile veya 

karma eğitim olarak yürütülebilecektir. 

• %40’lık oran; dönemlik ders sayısı, yıllık ders sayısı veya programdaki tüm derslerin sayısı 

üzerinden hesaplanabilecektir. 

• Uzaktan eğitim yolu ile yürütülecek derslerin tüm içeriği eş zamanlı (senkron) veya eş 

zamansız (asenkron) yöntemlerle uygulanacaktır.  

• Karma eğitim yoluyla yürütülecek dersler, uzaktan ve örgün yürütülebilecektir. Uzaktan 

eğitim yolu ile ve örgün olarak yürütülecek haftalar, dersi veren öğretim elemanının 

yapacağı plan doğrultusunda önceden belirlenecektir. Uzaktan yürütülecek hafta sayısında 

herhangi bir sınırlama olmayacaktır. 

• Ortak zorunlu dersler, %40’lık oran içerisinde yer alacak şekilde, bu hesaplamaya dahil 

edilmiş olmalıdır. 

 

Hafta bazında uzaktan eğitim politikasında; 

• %40 olan uzaktan eğitim oranı uygulanmaksızın, istenilen sayıda ders, yalnızca karma 

eğitim olacak şekilde yürütülebilecektir. Bu politika kapsamında uygulanacak karma 

eğitimde, dönemlik müfredatın azami 5 haftası uzaktan eğitim yolu ile verilebilecektir. 

• Ortak zorunlu dersler hesaplamaya dahil edilmeyecektir. 
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Genel hususlar ile ilgili olarak; 

• Her iki politikada da yürütülecek derslerin öğretim planlarında, dersin ve ilgili haftanın 

uzaktan olacak şekilde yürütülmesi ile ilgili detay yer almalı ve öğrenciler bu plana göre 

önceden bilgilendirilmelidir. 

• Uzaktan eğitim yolu ile yürütülen dersler, eş zamanlı (senkron) veya eş zamansız 

(asenkron) olarak yürütülecektir. Buna bağlı olarak ek ders ödemeleri sadece eş zamanlı 

(senkron) derslerde yapılacaktır. 

• Eş zamanlı (senkron) işlenecek bir ders saati, asgari 30 dakika olacak şekilde 

planlanacaktır. Eş zamansız (asenkron) derslerde ilgili ders, konuyu destekleyici ve 

zenginleştirici kaynaklarla birlikte asgari 30 dakika olacak şekilde planlanacaktır. 

• Öğrencilerin devamsızlık takibi ve kamera açılması uygulaması, dersi veren öğretim 

elemanının teklifi, bölüm kurul kararı, ilgili birim kurulunun onayı ile uygulanabilir. 

• Karma veya uzaktan eğitim yolu ile yürütülen derslerde, yarıyıl sonu sınavları yüz yüze 

uygulanması mecburidir. Ara sınav uygulamalarında ise böyle bir zorunluluk yoktur. 

Gerekli görüldüğü takdirde ara sınav uygulamaları uzaktan yapılabilir. 

• Ortak zorunlu dersler, eş zamansız (asenkron) olacak şekilde cumartesi günü 

yürütülecektir. Yarıyıl sonu sınavı yüz yüze, ara sınav uygulaması ise uzaktan 

gerçekleştirilecektir. 


