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Değerli Öğretim Elemanlarımız,
Bu kılavuz, müfredat toplam AKTS değerinin %40’ına dayalı olarak uzaktan verilen
derslerin nasıl yürütüleceğine yönelik hazırlanmıştır.
Senato kararı doğrultusunda, “Yozgat Bozok n vers tesı Güz/Bahar Yarıyılı Önlısans,
Lisans ve Lisansüstü Programlarında Eğitim-Öğretimin Yürütülmesine İlişkin Esaslar”
çerçevesinde dersin öğretim elemanlarının dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda listelenmiş
olup; derslerin çevrimiçi uygulamalarının nasıl yapılacağı örnek bir senaryo üzerinden
anlatılmıştır.
Müfredat toplam AKTS değerinin %40’ına dayalı olarak uzaktan verilen derslerin sorumlu
öğretim elemanlarının dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir:
1. Müfredat toplam AKTS değerinin %40’ına dayalı olarak bölüm kurulu kararı
doğrultusunda belirlenen dersler çevrimiçi olarak uzaktan yürütülebilir.
2. Uzaktan yürütülen dersler, ders kayıtlarından bir hafta önce ilgili birime (dekanlığa ya
da müdürlüğe) bildirilerek niversitemiz Senatosunun kararına sunulur.
3. Uzaktan yürütülen derslerin etkinlikleri sadece çevrimiçi canlı ders etkinlikleri olarak
düşünülmemelidir. Öğretim elemanı, dersin AKTS değerini de temel alarak canlı ders
etkinliği dışında EK-1’de verilen örnek senaryoda anlatıldığı gibi diğer çevrimiçi
etkinliklerden de yararlanmalıdır. Örnek senaryolarda belirtilen dersler için minimum
yapılması gereken etkinlikler ve etkinlik sayıları EK-2’de verilmiştir.
4. Dersin öğretim elemanı, uzaktan yürütülen derslerde dersin AKTS hesabını yaparken
BOYSİS’te yer alan çevrimiçi etkinlikleri (canlı ders, kaynak/doküman paylaşımı,
H5P etkinlikleri, tartışma/forum etkinlikleri, ödev, kısa sınav, video paylaşımı vb.)
kullanabilir. Öğretim elemanı bu etkinliklerin nasıl kullanılacağı ile ilgili gerekli
bilgiye OB V/BO
/Akademik ve BO
kademik/ BO
ullanım
ğitimi üzerinden ulaşabilir.
5. Tüm çevrimiçi etkinliklerin planlaması dersin sorumlu öğretim elemanının değil;
öğrencinin ders için ne kadar vakit harcayacağı (AKTS iş yükü) doğrultusunda
yapılmalıdır.
6. Dersin bir haftalık öğrenci iş yükü, dersin AKTS değerinin 25 ile çarpımı sonucunda
elde edilir. Yozgat Bozok niversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 34. madde (a) gereği 1 AKTS kredisi 25 saatlik iş yüküne karşılık
gelmektedir. Öğretim elemanı bu zamanı dikkate alarak tüm çevrimiçi etkinliklerini
planlayabilir.

EK-1
zaktan Çevrimiçi ürütülen Bir ers için Örnek enaryo
ersin adı: Ağ Temelleri
Ders Saati: 2
değeri: 2
Öğrencinin iş yükü: 2x25 = 50 saat
1. Derse katılım: 14 hafta boyunca öğrenciler 60 dk.’lık derse katılım göstereceklerdir
(14x60dk. = 14 saat).
2. Kısa sınav: Ders kapsamında 1 adet kısa sınav yapılacaktır. Öğrencinin kısa sınavda
geçireceği süre 30 dk.’ dır (30 dk.).
3. Kısa sınavlara hazırlık: Öğrencinin kısa sınava 2 saat hazırlanacağı düşünülmektedir
(2 saat).
4. Final sınavı: Ders kapsamında 1 adet final sınavı yapılacaktır (1 saat).
5. Final sınavına hazırlık: Ders kapsamında 1 adet final sınavı yapılacak ve öğrencinin
final sınavına 10 saat hazırlanacağı düşünülmektedir (10 saat).
6. Ödev: Ders kapsamında 1 adet ödev verilecektir. Öğrencinin ödev için 5 saat vakit
harcayacağı düşünülmektedir (5 saat).
7. Tartışma/Forum: Ders kapsamında 1 adet tartışma/forum etkinliği yapılacaktır.
Öğrencinin etkinlik için 5 saat vakit harcayacağı düşünülmektedir (5 saat).
8. Kaynak okuma: Öğrencinin, haftalık paylaşılan kaynak, döküman vb. etkinliklerin her
biri için bir saat önceden hazırlanıp gelmesi düşünülmektedir (14x1 = 14 saat).
9. Video izleme ve video içi soruları cevaplama: Ders kapsamında 8’er dk.’lık 6 adet
video paylaşılacaktır. Her video içerisinde 2 adet soru bulunmaktadır. Öğrencinin bu
videoların her birinde 10 dk. vakit harcayacağı düşünülmektedir (6x10dk. = 1 saat).
ers kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler: Derse katılım, kısa sınav, kısa sınavlara
hazırlık, final sınavı, final sınavına hazırlık, ödev, tartışma/forum, kaynak okuma, video
izleme ve video içi soruları cevaplama
onuç: Öğrencinin iş yükü en az 50 saat olmalıdır. Bu örnekte görüldüğü üzere, yapılan
etkinlikler için öğrencinin toplam 52,5 saat vakit harcayacağı öngörülmektedir (52,5/25 ≌ 2
AKTS).

EK-2
zaktan Çevrimiçi ürütülen Bir ers için Minimum apılması Gereken tkinlikler ve
tkinlik Miktarları*
2

Ders Saati
değeri

2

Öğrencinin iş yükü
tkinlik ürü

50 saat (2x25)
Miktarı
14

Ders
ısa sınav

1

Ödev

1

artışma/forum

1

Kaynak Paylaşımı

14

Final sınavı

1

*

ersin

değerine göre etkinliklerin süreleri, etkinlik çeşitleri ve etkinlik sayıları

ayarlanarak hesaplama yapılabilir.
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