
   
 

   
 

UFSEM EĞİTİM PROGRAMLARININ UZAKTAN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN  

USUL VE ESASLAR 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde 

açılan eğitim programlarının tamamı uzaktan veya kısmen uzaktan yürütülmesine ilişkin usul ve 
esasları düzenlemektir. 

Dayanak 

MADDE 2– (1) Bu Usul ve Esaslar, Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (UFSEM) 

Yönetmeliği’nin birinci maddesine ve UFSEM Eğitim Programları Yönergesi hükümlerine dayanarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar  

MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen; 

a) Uzaktan Eğitim: Katılımcıların tamamının fiziksel olarak derslikte bulunmaksızın internet 
aracılığıyla derslere ve ders malzemelerine erişim sağladığı eğitim yöntemini, 

b) Karma Eğitim: Eğitimin kısmen yüz yüze (fiziksel ortamda hazır bulunarak) kısmen uzaktan 
planlanarak uygulandığı eğitim yöntemini, 

c) Senkron Ders: Eğitici veya eğiticiler tarafından çevrimiçi iletişim kanalları kullanılarak canlı 

biçimde gerçekleştirilen dersleri, 

ç) Asenkron Ders: Eğitici veya eğiticiler tarafından önceden hazırlanarak eğitim platformuna 
yüklenmiş video, görsel, metin gibi ders malzemelerinin katılımcıların erişimine sunulduğu dersleri, 

d) Ders İçi Uygulamalar: Derslere aktif katılımın teşvik edilmesi, geri bildirim alınabilmesi, öğrenme 

verimliliğinin artırılması amaçları ile eğitici veya eğiticiler tarafından başvurulan anket, beyin fırtınası 

gibi etkileşim temelli ya da kısa sınav, ödev gibi ölçme değerlendirme yöntemlerini, 

e) Onam Formu: 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış; uzaktan 

eğitim sürecindeki ders ve sınavların kısmen veya tamamen kaydedilmesi, saklanması veya 

paylaşılmasına ilişkin aydınlatma metni ile eğitici ve katılımcıların imzalarını içeren formunu ifade 

eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Uzaktan Eğitim İçin Öngörülen Yöntemler 

Uzaktan Eğitim Programlarının Açılması 

MADDE 4 - (1) UFSEM Eğitim Programları Yönergesi hükümlerine göre açılması kabul edilerek 

onaylanan eğitim programlarının uzaktan yürütülmesine ilişkin öneri, UFSEM Eğitim Programı Öneri 

Formu yürütücü tarafından yeniden doldurularak UFSEM Yönetim Kuruluna sunulmak üzere UFSEM 
Müdürlüğüne iletilir. 

(2) Programın uzaktan yürütülmesine elverişli olup olmadığı öneri formunda belirtilen yöntemler ve 

uygulamalar ile eğitimin amaçları ve programın öğrenme/kazanım hedefleri dikkate alınarak UFSEM 
Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.  

(3) UFSEM Eğitim Programları Yönergesi hükümlerine göre açılması kabul edilerek onaylanan eğitim 

programlarının uzaktan yürütülmesine ilişkin öneri formunda bütçede herhangi bir değişiklik 

olmaması halinde UFSEM Yönetim Kurulu Kararı Rektörlüğün uygun görüşüyle yürürlüğe girer. 



   
 

   
 

(4) Program bütçesinde uzaktan yürütülmesi nedeniyle değişiklik olduğu takdirde veya daha önce 

kabul edilerek onaylanmamış yeni bir eğitim programı önerisinin sunulması halinde UFSEM Yönetim 
Kurulu Kararı Rektörlüğün uygun görüşüyle Mütevelli Heyet Başkanlığının onayına sunulur.  

Senkron Ders Esası 

MADDE 5 – (1) Eğitimin tümüyle uzaktan yürütülmesi halinde derslerin en az %80’ini oluşturan 
kısmı senkron ders şeklinde planlanıp uygulanır. 

(2) Eğitimlerin karma eğitim olarak planlanması halinde yukarıdaki fıkrada belirtilen orana bağlı 

kalınmaz. Bu halde uzaktan yürütülecek derslerin hangi ölçüde senkron hangi ölçüde asenkron 
yürütüleceği gerekçeli olarak eğitim programı öneri formunda açıklanır.  

(3) Senkron derslerde katılımcıların dersi bizzat takip edip etmediğini teyit edebilmek, canlı sınıf 

ortamı oluşturabilmek amacıyla katılımcıların ders esnasında kameralarını açık tutmaları eğitim 

programı öneri formunda yazılması koşuluyla beklenebilir. Mesleki yetkinlik kazandırma hedefinin 

bulunduğu eğitim programlarında katılımcıların kameralarını açık bulundurması koşulu zorunlu olarak 

aranacaktır.  

(4) Katılımcılara senkron ders esnasında kameralarını açık tutma ödevinin yüklenmesi halinde, eğitim 

programına kayıt sırasında bu husus katılımcıya açıkça, yazılı olarak sebebiyle birlikte açıklanır. 
Katılımcının bunu uygun görmesi halinde kaydı yapılır.  

Ders Malzemeleri 

MADDE 6- (1) Ders malzemelerinin ofis yazılımları (kelime işlemci, hesap tablosu, sunum, çizim, 

formül ve veritabanı) ve özellikle web 2.0 araçları (etkileşimli görsel ve işitsel malzemeler) 
kullanılarak hazırlanması eğiticilere önerilir. 

(2) Senkron veya asenkron derste kullanılan ve paylaşılan ders malzemelerinin telif haklarını ihlal 
etmemesi ve bilimsel doğruluğu eğiticinin yükümlülüğündedir. 

(3) Ders malzemelerinin katılımcılar tarafından indirilebilir olarak sunulması asıldır. Bunun yerine salt 

görüntülenebilir şekilde ders malzemesinin sunulması tercih edildiği takdirde bunun gerekçesi eğitim 
programı öneri formunda açıklanır ve eğitim programına kayıt sırasında katılımcı adaylarına bildirilir.  

(4) Asenkron ders içeren eğitim programlarında eğitimin bitiş tarihi açıkça belirtilerek ders 
malzemelerine erişim bu tarihe göre kısıtlanır.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yürütücü ve Eğiticiler ile Katılımcıların Yükümlülükleri 

Yoklama ve Ders İçi Uygulamalar 

MADDE 7- (1) Katılım belgesi veya sertifika almaya hak kazanmak için aranan devam koşulunun 

sağlanıp sağlanmadığını tespit etmek amacıyla uzaktan eğitim teknolojileriyle başvurulacak 
uygulamalar açık ve somut olarak eğitim programı öneri formunda açıklanır. 

(2) Sınav uygulanması gereken sertifikalı eğitimlerde sınava denetimli olarak uzaktan çevrimiçi olarak 

veya UFSEM tarafından belirlenen fiziksel derslikte yüz yüze katılım konusunda katılımcılara tercih 
olanağı sunulur. 

(3) Kullanılan uzaktan eğitim platformu yazılımı olanak verdiği takdirde her ders saatinde eğitici 

tarafından oturum açma ve oturumdan çıkma zamanlarını gösteren katılımcı listesi indirilir ve UFSEM 

Müdürlüğüne teslim edilmek üzere program yürütücüsüne iletilir. 

(4) Katılımcıların kamera açma yükümlülüğünün olmadığı eğitimlerde eğiticilere yoklamayı etkin 

kılmak amacıyla ders içi etkileşimli uygulamaların yapılması önerilir. Bu uygulamalara ilişkin 
verilerin UFSEM Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekli değildir. 



   
 

   
 

(5) Yürütücü veya yardımcı yürütücü, eğitim sürecinin sağlıklı ilerlemesini temin etmek için senkron 

ders oturumlarına çevrimiçi olarak katılır.  

Kişisel Verilerin İşlenmesi 

MADDE 8- (1) Eğitime katılan katılımcıların senkron derslerde oturuma giriş yaparken kimlik tespiti 

amacıyla gerçek ad ve soyadlarını kullanıcı adı olarak belirlemesi ve yazması zorunludur. 

(2) Kamera açma zorunluluğunun olduğu eğitimlerde senkron dersin video kaydı tüm katılımcılar 

tarafından önceden açık ve yazılı rıza vermedikçe alınmayacak ve kullanılmayacaktır.  

(3) Uzaktan eğitime ilişkin tüm elektronik veriler UFSEM tarafından beş yıl süreyle saklanır ve 

katılımcı tarafından açıkça izin verilmedikçe mevzuatın izin verdiği istisnalar haricinde üçüncü 

kişilerle paylaşılmaz. 

(4) Görüntü, ses ve kişisel bilgilerin eğitimin işleyişi amacıyla sınırlı olarak işlenmesi konusunda 

katılımcılardan eğitim programına kayıt öncesinde bilgilendirme metni sunularak onam alınır.  

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Sertifika ve Katılım Belgesi 

MADDE 9- (1) Uzaktan eğitim veya karma eğitim yoluyla düzenlenen eğitim programlarında 

katılımcıların almaya hak kazandıkları katılım belgeleri ve sertifikalar fiziksel ortamda düzenlenerek 

imzalanır ve elden veya posta aracılığıyla teslim edilir. 

Tamamlayıcı Hükümler 

MADDE 10- (1) Bu Usul ve Esaslarda düzenleme bulunmayan hususlarda UFSEM Eğitim 

Programları Yönergesi hükümleri uygulanır.  

Yürürlük 

MADDE 11- (1) Bu Usul ve Esaslar, Ufuk Üniversitesi Rektörü tarafından uygun bulunarak UFSEM 
Resmi Sitesinde yayımlandığı gün yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 12- (1) Bu Usul ve Esasları Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


