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KARAR NO: 2023/… – Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 9.02.2023 tarihli ve E-

75850160-301.01.01-10573 sayılı yazısı, 10.02.2023 tarih ve E-75850160-301.01.01-

10785 sayılı yazısı, 11/02/2023 tarihli kararı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 

17.2.2023 tarih ve E-75850160-301.01.01-12552 sayılı "Kahramanmaraş merkezli deprem 

2022-2023 Bahar yarıyılı eğitim süreci" konulu yazısı ve YÖK-2022-2023 Bahar Yarıyılı 

Eğitim ve Öğretimine İlişkin Sorular ve Cevaplar duyurusu gereğince, Kahramanmaraş 

merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu 

tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan eğitim yoluyla 

tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Bu itibarla deprem afetinin etki alanı 

göz önüne alındığında, Üniversitemizde 2022-2023 akademik yılı bahar döneminde 

yükseköğrenimin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülme gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının uzaktan eğitim kararı 2023 yılı Nisan ayı başında 

yeniden gözden geçirilecek olması sebebiyle, şartların oluşması durumunda 

Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim usulleri de 

değerlendirmeye alınabilecektir. Bu sebeple 20 Şubat 2023 tarihi itibariyle Üniversitemiz 

Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 27’nci maddesinin ikinci fıkrası, 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 43’üncü maddesinin ikinci fıkrası, Yabancı 

Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14’üncü maddesinin 

birinci fıkrası ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5’inci 

maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda  2022-2023 Akademik yılı bahar döneminde 

yabancı dil hazırlık, lisans ve lisansüstü programların tamamında UZAKTAN EĞİTİM 

modelinin uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre; 

1. Uzaktan eğitim modelinin uygulanması sürecinde Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanlığının, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ve Ankara Valiliği’nin 

alacağı bağlayıcı kararlara göre yeni düzenlemeler yapılabilecektir. Üniversitemizde 

uzaktan eğitim süreci ASBÜZEM koordinesinde gerçekleştirilecek olup derslerin 

uzaktan eğitim yoluyla tüm akademik birimlerde, akademik takvimlere uygun olarak 

20 Şubat 2023 tarihinde başlatılacaktır. 

2. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla, 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak ikinci bir ilana kadar 

Üniversitemizin yabancı dil hazırlık, lisans ve lisansüstü programların tamamında 

örgün eğitim yerine, uzaktan eğitim yöntemi uygulanacaktır. Öğretmenlik 

Uygulaması II dersi yüz yüze icra edilecektir.   Üniversitemizin yabancı dil hazırlık, 

lisans ve lisansüstü programlarına ait               2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 

açılan bütün derslerde ASBÜ 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 bildirecek ve dersi alan öğrencilere de bahar dönemi dersleri başlamadan 

duyurmuş olacaktır. Bu sebeple öğrencilerimizin @student.asbu.edu.tr uzantılı e-
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postalarını takip etmeleri büyük önem arz etmektedir. 

3. Uzaktan eğitim faaliyetlerinde teknik destek, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve 

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASBÜZEM) tarafından 

sağlanacaktır. Akademik birimlerin ve ders veren öğretim elemanlarının dijital 

ortamda uzaktan eğitim yapma, içerik hazırlama ve ASBU MOODLE kullanımı 

konusunda karşılaşılabilecekleri zorluklar ve yeni durumlar noktasında ilgili 

birimlerden destek alınabilecektir. 

4. Yabancı dil hazırlık, lisans ve lisansüstü programlarda kayıtlı tüm öğrencilerimize 

bahar döneminde kayıt dondurma imkânı sağlanacaktır. 10 Mart 2023 tarihine kadar 

kayıt dondurma başvuruları akademik birimler tarafından alınarak 

sonuçlandırılacaktır. Uzaktan eğitime dair bahar döneminde kayıt dondurma hakkı 

tanınan öğrencilerin dondurulan bahar yarıyılı süresi azami süreye dahil 

edilmeyecektir. 

5. Depremden etkilenen bölgelerdeki öğrencilerimiz için akademik birimler tarafından 

sosyal ve psikolojik destek grupları oluşturulacak, bu durumdaki öğrencilerimiz ve 

aileleri ile sürekli irtibat halinde olunacaktır. Depremden etkilenen bölgelerdeki 

öğrencilerimiz için Fakülte ve Enstitü Yönetim Kurulları tarafından öğrencilerimizin 

bahar dönemi eğitim-öğretim süreçlerine dair yeni ve kolaylaştırıcı kararlar 

alınabilecektir. Deprem bölgesinde ikamet eden ve depremden etkilenen 

öğrencilerimizin 2 Nisan 2023 tarihine kadar ders kayıtları danışmanları tarafından 

yapılabilecek ve ilgili süreye kadar ders kaydı yapan bu öğrenciler devamsız da 

sayılmayacaktır. 

6. Akademik birimler tarafından Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilde 

kayıtlı bulunan Üniversite öğrencilerinin özel öğrencilik talepleri, Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığının 17.2.2023 tarih ve E-75850160-301.01.01-12552 sayılı 

"Kahramanmaraş merkezli deprem 2022-2023 Bahar yarıyılı eğitim süreci" konulu 

yazısının 5. ve 6. maddesi ve YÖK-2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretimine 

İlişkin Sorular ve Cevaplar duyurusunun 10.maddesi gereğince, sadece uygulamalı 

eğitimlere dair özel öğrencilik kabulü yapılabilecektir. (Yükseköğretimde Uygulamalı 

Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" kapsamındaki programlarda (5. Maddede belirtilen 

öğrenciler) kayıtlı öğrenci olmak.) 

7.  Tüm lisans ve lisansüstü programlara (hazırlık dâhil) ait öğrenci bilgi sisteminde yer 

alan ders programları, uzaktan eğitime ait derslerin tamamında ilgili gün ve saatte 

ASBÜ MOODLE platformu üzerinden uygulanacaktır. Uzaktan eğitim süresince 

öğretim elemanları tarafından dersler kaydedilecek, öğrencilerin çevrim dışı olarak 

derse erişimleri sağlanmış olacaktır. 

8. Fakülte Dekanlıkları, Enstitü Müdürlükleri ve Yabancı Diller Yüksekokulu 

Müdürlüğü koordinesinde Dekan Yardımcıları/Müdür Yardımcıları başkanlığında 

Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlarından oluşan uzaktan eğitim komisyonları bahar 
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döneminde uzaktan eğitim sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacak ve 

tüm derslere ait uzaktan eğitim faaliyetleri kayıt altına alınarak derslerin takibi de 

yapılmış olacaktır. 

9. Uzaktan eğitim süresince ders veren öğretim elemanları ve danışmanlar, öğrencilere 

ASBU MOODLE, Öğrenci Bilgi Sitemi ve kurumsal mail adresleri üzerinden duyuru 

yaparak sürecin sağlıklı yürütülmesi için iletişim halinde olacaklardır.  

10. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde açılan derslerde tüm kayıtlı 

öğrencilerin listesi ders veren öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sisteminden 

mutlaka kontrol edilerek tüm kayıtlı öğrencilerin uzaktan eğitim sürecine dâhil 

edilmesi sağlanacaktır. Öğrencilerin ders programında çakışma görülmesi 

durumunda bölüm uzaktan eğitim komisyonu tarafından gerekli önlemler alınacaktır. 

Fakülte Dekanlıkları, Enstitü Müdürlükleri ve Yabancı Diller Yüksekokulu 

Müdürlüğü, bahar döneminde uzaktan eğitim bitene kadar sürece ait tüm kararlarını 

ve faaliyetlerini tutanak altına alacaklardır. 

11. Üniversitemizde yabancı dil hazırlık, tüm lisans ve lisansüstü programlarda 

akademik takvime uygun olarak 20 Şubat 2023 tarihi itibariyle başlayacak olan 

uzaktan eğitim süreçlerine ait yukarıda yer alan hususlar, bahar dönemi ile sınırlı 

olacaktır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hibrit (harmanlanmış) 

eğitime ve/veya örgün öğretime tekrar dönülmesi kararı alındığında süreç buna 

uygun olarak devam edecektir. 

12. Uzaktan eğitim süresince, Üniversitemiz kampüsü ve tüm ortak alanlar gerekli 

kontrollerin sağlanması şartıyla öğrencilerimizin hizmetine açık olacaktır. Bu 

konudaki gerekli hazırlıklar ilgili akademik ve idari birimler tarafından yapılacak ve 

gerekli önlemler alınacaktır.  

Bütün bu hususlar doğrultusunda, Üniversitemizde 2022-2023 akademik yılı bahar 

döneminde ve akademik takvimlerin öngördüğü sürelerle sınırlı kalmak üzere, tüm 

akademik birimlerde başlayacak uzaktan eğitim süreci akademik birimler arasında eş güdüm 

çerçevesinde tamamlanacaktır. 


