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KARAR NO: 2020/74 – Üniversitemiz Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 
09/09/2020 tarihli ve 89852727-050.01.02-E.6301 sayılı yazısı üzerine, Ülkemiz ve tüm 
dünyada COVİD-19 küresel salgınının seyri göz önünde bulundurulduğunda, 
Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve İl 
Pandemi Kurulları/İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının kararları dikkate alınarak ve 
öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari personelimizin sağlığının korunmasını 
önceleyerek, Üniversitemizde 2020-2021 akademik yılı güz döneminde, yükseköğrenimin 
uzaktan öğretim yoluyla sürdürülme gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ve Sağlık Bakanlığının tavsiye kararları 
doğrultusunda, COVİD-19 salgınının ilimizdeki mevcut durumu, güz döneminden itibaren 
mevsimsel değişimin günlük hayata ve eğitim-öğretime etkisi göz önünde bulundurularak, 
2020-2021 Akademik yılı güz döneminde yabancı dil hazırlık, lisans ve lisansüstü 
programların tamamında UZAKTAN EĞİTİM modelinin uygulanmasına karar verilmiştir. 
Bu itibarla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04.09.2020 tarihli, 75850160-
104.01.02.04-E.55362 sayılı ve Yeni Koronavirüs Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri 
konulu yazısına istinaden;

1. Uzaktan eğitim modelinin uygulanması kararında öğrencilerimizin, akademik 
ve idari personelimizin sağlığının korunması hedeflenmiştir. Süreç içerisinde 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ve Ankara Valiliği’nin alacağı 
bağlayıcı kararlara göre yeni düzenlemeler yapılabilecektir. Üniversitemizde 
ASBÜZEM kurularak, uzaktan öğretime ilişkin çalışmalar yapılmış, derslerin 
uzaktan öğretim yoluyla tüm akademik birimlerde, akademik takvimlere 
uygun olarak başlatılması için hazırlıklar tamamlanmıştır.

2. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla, 
COVİD-19 salgınının ortadan kalkması ve ikinci bir ilana kadar, 
Üniversitemizin yabancı dil hazırlık, lisans ve lisansüstü programların 
tamamında örgün öğretim yerine, uzaktan öğretim yöntemi uygulanacaktır. 
Üniversitemizin yabancı dil hazırlık, lisans ve lisansüstü programlarına ait 
2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde açılan bütün derslerde ASBU 
MOODLE platformu üzerinden çevrimiçi (online) öğretim yöntemi 
kullanılacak ve dersler, ders programında belirtilen saatlerde yapılacaktır. 
Ders veren öğretim elemanı, ilgili derse ait izlencesini akademik birime yazılı 
olarak bildirilecek ve dersi alan öğrencilere de ders kayıtlarından önce 
duyurmuş olacaktır. Bu sebeple öğrencilerimizin @student.asbu.edu.tr 
uzantılı e-postalarını takip etmeleri önem arz etmektedir.

3. Uzaktan öğretim faaliyetlerinde teknik destek, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (ASBÜZEM) tarafından sağlanacaktır. Akademik 
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birimlerin ve ders veren öğretim elemanlarının dijital ortamda uzaktan 
öğretim yapma, içerik hazırlama ASBU MOODLE kullanımı konusunda 
karşılaşılabilecekleri zorluklar dikkate alınarak, bu konuda ilgili birimlerden 
destek alınabilecektir.

4. Tüm lisans ve lisansüstü programlarına (hazırlık dâhil) ait öğrenci bilgi 
sisteminde yer alan ders programları, uzaktan eğitime ait derslerin tamamında 
ilgili gün ve saatte uygulanacaktır.

5. Fakülte Dekanlıkları, Enstitü Müdürlükleri ve Yabancı Diller Yüksekokulu 
Müdürlüğü koordinesinde Dekan Yardımcıları/Müdür Yardımcıları 
başkanlığında Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlarından oluşan uzaktan öğretim 
komisyonları, güz döneminde uzaktan öğretim sürecinin sağlıklı bir şekilde 
yürütülmesi sağlayacak ve tüm derslere ait uzaktan öğretim faaliyetleri kayıt 
altına alınarak derslerin takibi de yapılmış olacaktır. 

6. Uzaktan öğretim süresince ders veren öğretim elemanları ve danışmanlar, 
öğrencilere ASBU MOODLE ve OBS üzerinden sürekli duyuru yaparak 
sürecin sağlıklı yürütülmesi için iletişim halinde olacaklardır. Öğretim 
elemanları, uzaktan eğitim ile verdiği dersleri kayıt altına alarak, tekraren 
izlenebilmesini sağlayacaklardır.

7. Uzaktan öğretim süresince yapılacak sınavlar ve değerlendirmelerle ilgili 
olarak; hazırlık sınıfı öğrencileri için seviye tespit ve muafiyet sınavları dahil 
olmak üzere, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller 
Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan 
hususlar, lisans öğrencileri için Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisans 
Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yer alan hususlar ve lisansüstü öğrencileri 
için Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim 
Yönetmeliğinde yer alan hususlar doğrultusunda, “hukuki açıdan şeffaf, 
açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler” çerçevesinde sınavlar uzaktan 
öğretime uygun olarak gerçekleştirilecek ve denetimleri ise ilgili akademik 
birim yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. 2020-2021 güz döneminde 
uygulanacak uzaktan eğitim modelinin ifasında Üniversitemize ait mevzuat 
hükümleri geçerli olacaktır.

8. Lisansüstü programlardaki bilimsel değerlendirme sınavları, yeterlilik 
sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez savunmaları, sınav 
sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve 
denetlenebilir olma koşulunu sağlaması kaydıyla dijital ortamda 
yapılabilecektir.
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9.  2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde açılan derslerde tüm kayıtlı 
öğrencilerin listesi, ders veren öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi 
sisteminden kontrol edilerek öğrencilerin uzaktan öğretim sürecine dâhil 
edilmesi sağlanacaktır. Öğrencinin ders programında çakışma görülmesi 
durumunda örgün eğitim-öğretimde uygulandığı gibi mevcut mevzuat 
hükümlerine ve teamüllere göre işlem yapılacaktır. Fakülte Dekanlıkları, 
Enstitü Müdürlükleri ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü, güz 
döneminde uzaktan öğretim bitene kadar sürece ait tüm faaliyetlerini tutanak 
altına alacaklardır.

10. Üniversitemizde yabancı dil hazırlık ve tüm lisans programlarında 05 Ekim 
2020, tüm lisansüstü programlarda ise 12 Ekim 2020 tarihi itibariyle 
başlayacak olan uzaktan öğretim-öğretim süreçlerine ait yukarıda yer alan 
hususlar, COVID-19 salgını süresince sınırlı olacaktır. Salgının bitmesi ve 
örgün öğretime tekrar dönülmesi kararı alındığında, süreç buna uygun olarak 
devam edecektir.

11.  Üniversitemize bağlı olarak 2020-2021 akademik yılı güz dönemi itibariyle 
faaliyetlerine başlayan KKTC AKADEMİK BİRİMİ ön lisans, lisans ve 
lisansüstü programlarında uygulanacak eğitim modeliyle ilgili karar, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti özelinde en kısa sürede değerlendirilerek, alınacak 
karar ilgili akademik birim tarafından ilan edilecektir.

12. Salgın sürecinin değişimleri, Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı Bilim 
Kurulu, YÖK ve Ankara Valiliğinin (İl Pandemi Kurulları/İl Umumi 
Hıfzıssıhha Kurulları) alacağı bağlayacağı kararlar süreç içerisinde dikkate 
alınacaktır.

13. Uzaktan eğitim süresince, Üniversitemiz kampüsü ve tüm ortak alanlar HES 
kodu kontrolü sağlanmak kaydıyla, kontrollü olarak öğrencilerimizin 
hizmetine açık olacaktır. Bu konudaki gerekli hazırlıklar ilgili akademik ve 
idari birimler tarafından yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.

Bütün bu hususlar doğrultusunda, Üniversitemizde 2020-2021 akademik yılı güz 
dönemiyle ve akademik takvimlerin öngördüğü sürelerle sınırlı kalmak üzere, tüm akademik 
birimlerde başlayacak uzaktan öğretim süreci tüm akademik birimler arasında eş güdüm 
çerçevesinde tamamlanacaktır.


