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SİİRT ÜNİVERSİTESİ  

COVID-19 ile Mücadele Kapsamındaki  

Uzaktan Öğretim Süreci 

 

Yeni Koronavirüs hastalığı salgını dolayısıyla Siirt Üniversitesi eğitim öğretim sürecini 

uzaktan öğretim ile devam ettirme kararı almıştır. Bu süreçte paydaşlarımızı bilgilendirmek 

amacıyla aşağıdaki sorular cevaplandırılmıştır. 

S.1. Üniversitemizde COVID-19 ile mücadele kapsamında dersler nasıl devam edecektir? 

C.1. Üniversitemizde her düzeyde yükseköğretim programlarında yer alan (ön lisans, lisans 

ve lisansüstü) teorik dersler 30.03.2020 tarihinden itibaren uzaktan öğretimle yürütülecektir. 

S.2. Uzaktan öğretim yöntemi ile verilemeyen (uygulamalı) derslerin durumu nasıl olacak? 

C.2. Üniversitemizde uzaktan öğretim yöntemiyle verilemeyen 2019-2020 eğitim öğretim 

yılı bahar dönemine ait uygulamalı derslerin telafisi için, her bir programa göre 

yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak ya da COVID-19 salgını sonrasında yaz 

öğretimi uygulanacaktır. 

S.3. Öğrencilerimizin ders takibi senkron (eş zamanlı) ya da asenkron (eş zamanlı olmayan) 

şekilde uzaktan öğretim yöntemleri ile mi yürütülecek? 

C.3. Öğrencilerimizin ders takibi asenkron (eş zamanlı olmayan) olarak yürütülecektir.  

S.4. Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirmesine ilişkin hususlar nelerdir? 

C.4. Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi, ilgili programın öğrenme kazanımları 

ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak 

üniversitemizin yetkili kurullarınca belirlenecek olan "hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve 

denetlenebilir" ilkeler doğrultusunda yürütülecektir. 

S.5. Sınavlar ve değerlendirmeler nasıl yapılacaktır? 

C.5. İlerleyen tarihlerde bu konuyla ilgili bilgilendirme üniversitemiz web sitesi üzerinden 

yapılacaktır. 

S.6. Özel gereksinimli öğrencilerimiz uzaktan öğretim olanağından nasıl faydalanacaktır? 



C.6. Özel gereksinimi olan öğrencilerin engel durumunu mümkün olduğunca dikkate 

alınarak daha büyük yazı karakteriyle hazırlanmış işitsel ders materyalleri öğrencilerimize 

sunulacaktır. 

S.7. Uzaktan öğretim programı ile verilen dersler ne zamana kadar sürecektir? 

C.7. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla ve 

Yükseköğretim Kurulu’nun alacağı kararlar doğrultusunda uzaktan öğretime devam 

edilecektir. 

S.8. Lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez 

savunmaları nasıl yürütülecektir? 

C.8. Lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez 

savunmaları, sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma 

koşulunun sağlaması kaydıyla dijital ortamda da yapılabilecektir. 

S.9. Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz uzaktan öğretim sistemine nasıl erişim 

sağlayacaktır? 

C.9. Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz uzaktan öğretim sistemine;  

http://siuzem.almscloud.com 

adresinde belirtildiği şekilde öğrenci otomasyon kullanıcı adı ve şifresi / akademisyen 

otomasyon kullanıcı adı ve şifresi ile erişim sağlayabilecektir. 

S.10. Öğretim elemanları, uzaktan öğretim sistemindeki derslerini nasıl yürütecektir?  

C.10. 2019-2020 Bahar Dönemi için hazırlanan mevcut haftalık ders programına 

uyulacaktır. 

S.11. Ders materyalleri sisteme ne zaman yüklenecektir?  

C.11. Haftalık ders saatinde öğretim elemanı ilgili ders için gerekli materyalleri (videolu 

ders anlatımı, PowerPoint sunumu, ders notları vb.) uzaktan öğretim sistemine yüklemiş 

olmalıdır.  

S.12. Videolu ders anlatımı nasıl gerçekleştirilecek? 

C.12. Kamera ve mikrofonu olan bir bilgisayar ile uzaktan öğretim sistemine bağlanılıp, ders 

bilgisayar karşısında anlatıldığında, sistem videoyu kayıt edip öğrencilerin erişimine 

sunmaktadır. 

S.13. Ders içerikleri nasıl oluşturulacaktır? 

http://uzaktanegitim.siirt.edu.tr/duyuru/uzaktan-egitim-derslerine-erisim!!!/215274941.html
http://uzaktanegitim.siirt.edu.tr/duyuru/uzaktan-egitim-derslerine-erisim!!!/215274941.html


C.13. Uzaktan öğretimle verilecek ders içerikleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından 

hazırlanacaktır. 

S.14. Aynı ders, birden fazla öğretim elemanı tarafından farklı şubelere verildiği takdirde dersi 

hangi öğretim elemanı yürütecektir? 

C.14. 2019-2020 Bahar Dönemi için hazırlanan mevcut haftalık program dâhilinde her 

öğretim elemanı kendi dersini yürütmekle yükümlüdür.  

S.15. Uzaktan eğitim sisteminde ders işleyişi hakkında nasıl destek alabiliriz? 

C.15. Uzaktan eğitim sistemine dair eğitmen kılavuzuna uzaktan öğretim sistemi giriş 

sayfasından ulaşabilirsiniz. 


