
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 

DERSLERİN DİJİTAL ÖĞRETİM DESTEĞİ İLE YÜRÜTÜLMESİ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde yürütülmekte olan ön lisans, 

lisans ve lisansüstü programlarında öğrencilere verilecek dijital öğretim desteğine ilişkin usul 

ve esasları belirlemektir.  

Kapsam 

MADDE 2 - Bu Yönerge, Üsküdar Üniversitesinde yürütülmekte olan ön lisans, lisans ve 

lisansüstü programlarında öğrencilere verilecek dijital öğretim desteğine ilişkin olarak derse 

canlı bağlanma, dersin kayıt altına alınıp öğrencilere sunulması, ders materyallerinin sisteme 

yüklenmesi, öğrencilerin kullanımına sunulması, ödev ve sınavların öğretim yönetim sistemi 

üzerinden yapılması ve telif hakları gibi uygulama esaslarını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 - Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. MADDEsi ve 

Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar temel alınarak 

hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

MADDE 4 - Bu yönergede geçen kavram ve terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir. 

a) Üniversite: Üsküdar Üniversitesi, 

b) Öğretim Yönetim Sistemi (ÖYS): Üsküdar Üniversitesinde yürütülmekte olan ön lisans, 

lisans ve lisansüstü derslerinde öğrencilere verilecek dijital öğretim desteğine ilişkin olarak 

derse canlı bağlanma, dersin kayıt altına alınması, ders materyallerinin sisteme yüklenmesi ve 

öğrencilerin kullanımına sunulması ve sınavların (online sınav, ödev, proje vb.) yapılmasını 

sağlayan bütünleşik sistemdir. 

c) Dijital Destekli Öğretim: Öğretim Yönetim Sistemi’nin akademik süreçlerde kullanımını, 

kullanıma dair eğitimi, sürecin öğrenci ve öğretim elemanı tarafından yönetilmesini ve 

iyileşmesi adına alınacak tedbirleri kapsayan sürecin bütünüdür. 

d) Öğretim Yönetim Sistemine Kaydedilen Ders Materyalleri: Senkron ve asenkron ders 

sunumu, sanal sınıf, ders kitabı, ders notu, yardımcı eser, sunum dosyası, sınav sorusu gibi 

materyallerin tamamını kapsar. 

e) Yer Sağlayıcı: Üniversite ile üniversitenin hizmet satın aldığı dijital eğitim desteği 

kapsamındaki hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel 

kişilerdir. 



f)  İçerik Sağlayıcı: Öğretim yönetim sistemi üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi ve 

veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişidir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslar 

Ders Materyallerinin Öğretim Yönetim Sistemine Kaydedilmesi ve Erişim 

MADDE 5- (1) Eğitim-öğretimin yüz yüze gerçekleştirildiği derslikte ve sanal sınıfta, ders 

görecek öğrencilere dönem başında derslerin kaydedildiğine dair bilgilendirme ÖYS üzerinden 

yapılır. 

(2) ÖYS’den erişilen materyaller, hiçbir şekilde kaydedilemez, çoğaltılamaz, dijital ortamlar 

dâhil hiçbir biçimde paylaşılamaz, ders dışı amaçlarla kullanılamaz. 

(3) Öğrenciler ve öğretim elemanları, ÖYS’ye giriş yaptıklarında "Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu" kapsamında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metnini okuyarak ve onaylayarak sisteme 

giriş yapabilirler.  

 

Sınavlar 

MADDE 6 – (1) Dersin öğretim elemanı arasınav ve yarıyıl sonu sınavlarını ÖYS üzerinden 

çoktan seçmeli veya açık uçlu şekilde veya kurumsal bilgi paylaşım uygulaması olan STIX 

üzerinden ödev veya proje şeklinde yürütebilir. 

(2) ÖYS üzerinden hazırlanacak çoktan seçmeli sınava dair sorular sınavdan en az yedi (7) gün 

önce sisteme yüklenmiş olmalı ve sınavda sorulacak soru sayısının asgari iki katı olacak şekilde 

hazırlanmalıdır. 

(3) Sınavda sorulacak sorular havuzdan rastgele seçilir, sırası değiştirilir ve cevap şıklarının 

yerleri değiştirilerek öğrenciye sunulur. 

(4) Ödev veya proje şeklinde yürütülecek sınavlarda sınav kâğıtları için benzerlik raporu 

alınmalıdır. Benzerlik oranı % 25’in üzerinde olamaz.  

Devam Zorunluluğu 

MADDE 7 -  Derslere canlı bağlanılması Üniversite öğrencilerine sunulan bir destek 

hizmetidir. Öğrencilere sunulan bu hizmet, Üniversitenin derslere devam zorunluluğu açısından 

kabul ettiği kurallarda bir değişiklik meydana getirmez. 

 

Öğretim Elemanı ve Öğrenci Sorumluluğu 

MADDE 8 - (1) Üniversite, öğretim yönetim sistemindeki dijital ders materyalleri kapsamında 

öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından ifade edilen görüşlerden ve paylaşımlardan sorumlu 

değildir. 

https://uskudar.edu.tr/tr/kisisel-verilerin-korunmasi


(2) Öğretim elemanları, sanal sınıflarda ve kayıt yapılan diğer sınıflarda ders başlamadan 10 

dakika önce hazır bulunur. 

(3) Öğretim elemanları dersler esnasında fikri mülkiyet haklarına ilişkin mevzuata uygun 

davranmakla yükümlüdürler. 

(4)  Üniversitede tam zamanlı ya da yarı zamanlı çalışan öğretim elemanlarının öğretim 

yönetim sistemindeki ders materyalleri üzerindeki telif hakları ve buna ilişkin sorumluluk bu 

materyallerin yayınlandığı süre içinde Üniversiteye aittir. 

(5) Öğretim yönetim sistemi ve sanal sınıf sistemi şifresini kaybeden ya da unutan öğretim 

elemanı ve öğrenci ilgili sistem sayfasını ziyaret ederek yeni şifre talep eder. 

(6) Öğrencinin kullandığı kendine ait bilgisayar ve internet bağlantısından kaynaklanan, içeriğe 

ve duyurulara erişememe, ödev ve sınav teslim edememe gibi durumlarda sorumluluk 

öğrencinin kendisine aittir. 

(7) Öğretim elemanı, vereceği ders ile ilgili kullanacağı dijital öğrenme platformları ve teknik 

ekipmanın kullanımı ile ilgili Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü’nün  

https://uskudar.edu.tr/tr/uek adresinden yayınlanan eğitimlere katılmaktan sorumludur. 

 

Üzerinde Fikri Hak Olan Ders Materyallerinin Dijital Olarak Kullanılması 

MADDE 9 - (1) Öğretim elemanı, öğretim yönetim sisteminde sadece;  

(a) Telif, patent, marka, tasarım gibi fikrî hakları kendisine ait olan ya da,  

(b) Üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği ders materyallerini ya da,  

(c) Kendisine ait olmayan ve üzerinde serbestçe tasarruf yetkisi bulunmayan ürünleri ilgili 

mevzuatın izin verdiği ölçüde kullanabilir. 

(2) Öğretim elemanı, eğitim amacıyla ve lisanslı olması şartıyla, youtube, vimeo gibi internet 

sitelerinde yer alan bir hareketli/hareketsiz görselin bağlantısını paylaşabilir. 

 

Dijital Ders İçeriği Üzerinde Üniversitenin Tasarruf Yetkisi 

MADDE 10 - Öğretim elemanı dijital ders içeriğini başka bir ortamda kullanamaz. Tüm 

tasarruf yetkisi Üniversiteye aittir.  

 

Erişime İlişkin Teknik Sorunlar Ve Sorumluluk 

MADDE 11-  Üniversite, öğrencilerin öğretim yönetim sistemindeki ders materyallerine 

erişimini sağlar, Üniversite hizmet alanı çerçevesindeki teknik sorunlarda öğrenci ve öğretim 

elemanına destek verir. 

 

https://uskudar.edu.tr/tr/uek


Yürürlük 

MADDE 12 – Bu Yönerge, 10.09.2020 tarihli, 2020/31 sayılı Senato kararıyla yürürlüğe 

girmiştir. 

  

Yürütme 

MADDE 13 – Bu Yönergeyi, Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür. 


