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MADDE l- (l) Bu esaslarm amacı, Mersiı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstiriisü bünyesinde yurütiılen
uzaktan öğetim yııksek lisans programlarında ders yitiııen öğetim elemanlalmın den malzemesi hazırlam4 bu
malzemeyi ders€ kayıtlı ösencilere sunn4 Yayın Komisyonuna beyan etıne ve Yayın Komisyonunun bu
malzemeyi değerlendirmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2. (l) Bu usul Ye esaslar, Melsin Ünivenitesi Sosyal Bilimler Enstitiısü bünyesinde yüriitiilen
uzaktan öğretim yllisçk lisans programlarrnda ders yiirüten öğretim elemanlarııın ders malzemesi hazırlama, bu
malzemeyi derse kay(lr ö§encileıe suım4 Yayın Komisyonuna b€yan emıe ve Yayuı Komisyonunun bu
rnalzemeyi değerlendirmesinde uygulanacak usul ve esasları kapsar.

Dayanık
MADDE 3- (l) Bu esaslar, 4/1t/198l taİihli 2547 Sayılı YükseköFenim Kanunu, 03i02/l984 tarihli
Üniversiteler Yayın Yöneımeliği ve 2ol02t2\L4 tarihli YÖK Genet Kurulunda kabul editen Yüsek Ögretim
Kurumlarurda Uzaktan Ögretimc ilişkin Usul ve Esaslar'a dayanmakladrr.

Tanımlar

MADDE

(a\

4-

(l) Bu usul

ve esaslaıın uygulanmasınd4

EıLsıiıü: Mersin Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüstlnü,

(b) Ders Malzemesi (Materyalt): Bir ı:zakan öğetim dersinin yüriitiilİıesi için deni veren öğetim
eiemanı tarafıOdan akademik yayın etiği ile bu esaslarda belirlenen ilkelerine göre hazırlanan, kiğıda
basılı olarak veya elekfronik ortamda yayımlanan yazıtı, sesli ve göriiütııliı ders malzemesini,
(c) Komisyon: Enstit0 biınyesinde kurulan ve gör€Yleri Ytiksek Öğretim Kurumlarında Uzaktan
Öğetime İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde bu esaslar ile belirlenen yayın komisyonunu
(d) Program Koordinoiörıi: Enstitti yönetim kurulu tarafından uzaktan öğfetirn kapsamında açılmış her
diploma prog"mı için bu programda ders vğrmekle görevli öğIetim ltyeleıi arasından görevlendirilen

kişiyi
(e) Slsıez: Uzaktan ğsetim (eğiıim) yönetim sistemini
ifade eder.

iKiNci BöLüM
Uzaktan Öğretiın Programlarınd, Ders Malzemesi Hazırlama, Bu Mİlzcmeyi Öğrencilere Suoma,
Komi§yona Beyan Etme ye Komisyonun Bu Mılzemeyi Değerlendirme Usuı ve E§a§ıarı
Komisyonun Kurulmı§l Ye cörevleri

MADDE

,ı."İ

5- (1) Kornisyonun oluşfurulıaa aşamaları aşağıda belttilmektediı.

.i, ..'.
'

(a) Komisyon, Enstitu Müdürtı

ve bir Müdür Yardımcısı ile ilgili anabilim da Uarııf'an
görevlendirilecek biler öğretim üyesinden oluşur.
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(b) Komisyon üyeleri ilgili anabilim dallan başkanlıklarının önerisi

ve Enstitü Müdtirünün
görevlendirmesiyle belirlenil. Komisyon uyelerinin görev süresi bir akademik yıldır. Ancak bir
komis}on üyesi, görev bitiminin sonunda tekar görevlendirilebilir.

(2). Komisyonunun görevleri aşağıda beIirti|mektediİ.

(a) Komisyon, 20l02l20l4 talihli YÖK Genel Kurulunda kabul edilen "Ytlkseköğetim
Kurumlannda Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslaf'da beliıilcn görevler ile berabeı bu
esastaıda belirtilen görevleıi yerine getiriı.

(b) Komisyon, EDstitu Müdüru başkanlığında uzaldan öğretim ders malzemelerini (materyalini)
değeilendirmek iızere her eğitim öğetim döneminde en az bir defa ıoplanır.

(c) Komisyona sunulan materyal değerlendirmesi bütün ttyelelin imzalayacağı biİ futanak ile karara
bğanır. Haarlanan tutanak Enstittı Mtıdulliğüne iletiıiİ.
(d) Komisyonun değerlendirme ve kararlanna yazılı itiaz yapılabilir. Bu itirazları gör{lşmek ve
karaıa bağlamak {ızere, Komisyon üyeleri ve Enstitüye bağlı uzakan öğetim programlannın
koordinatöIleri bir ay içinde toplanır. Bu toplantının sonucu bir tutanak ile karaıa bağlanıp
En§titiı Müdüİloğüne iletilir.
Ders Malzemesinin Hızırlanması, Bey8ı Edllme§i ve Değerlendirilmesine Dair İlkeler

MADDE 6- (l)
iıkel€Ie

Der§ malzemesinin hazırlanması, beyan edilrnesi ve değer|endirilmesinde aşağıdaki

uyulacaktlr.
(2), Ders malzeınesi (rnateryali) o|ank beyan edilen materyalin ucretlendirilebilmesi için özgün olması
ve akademik yayın ölçütlerine uygun bir şekilde hazırlanmış o|ması gerekmektedir. Beyan edilen
materyaliı özgünlüğü ve akadeınik yayın ölçü erine uygunluğu dersi veren ve materyali beyan eden

öğetirn elemanının sorumluluğundadır. Beyan edilen yazılı materyal ile beraber materyalin

benzeılik (intihal) raporu Kornisyona sunuluı. Benzerlik oranı, içindekiler listesi, kaynakç4 özel isim
ve ard§* döIt §özcükten oluşan benzerlikler hariç, %30'u aşamaz.
(3). Power Point vb. sunum araçları ile hazırlanan ders moıeryaliıw ilişkin ilkeler
(a) Power poiıt kullanılarak hazulanan ders materyali eğitim senaryosu olarak değer|endiıilir. Bu

(b)

d€rs materyalinin her 40 kelimesi bir slayt olarak değeılendiriliı. Bu formana hazırlanan ders
materyali için bir (l ) itibari Sayfa beş (5) adet slayttan oluşur.
Bu materyal, bölOnerek farklı aylarııı beyan formlannda gösterilse dahi, değerlendirilmck üzere

Komisyona sunulan materyal. hel bir ders için tek bir dijitd dosyada toplanmahdlr. Dosya ismi

sııasıyla dersin kodu, materyal ür1l,

yıl ve

dönem adını içermelidir- (Örnek:

El ŞL5 5o_PPTSunusu_20 l 7_G iiz)
sla},tı kapak sayfası olarak kullanılmalıdır. Bu sayfada dersin verildiği anabilim

(c) Materyalin ilk

dalınm adı, materyal ttır0, dersin kodu ve adı, öğetim üyesinin ünvanı, adl v9 soyadı, eğilimöğretim yıtı ve yanyılı bilgisi bulunmalıdır.
(d) Materyalin ikinci staytınd4 her hafta işlenecek ders ayı bir konu başlığı ile belirlenmiş
olmalıdır. Bu slaytta bir tablo şeklinde ilgili donemde haftalar itibariyle işlenen ders konuları,
bu konulara itişkin yazıtı materyalin sla}t sayısı ve bu slal,tlaruı Sisteme yüklendiği tarih, arn
stıtunlar ilğ tablonun altnda da toplam slayt Say§l verilmelidir.
(e) Her konu (başlığı) dersin izlencesinde belirlenmiş haftalık konular ile ilişkilendirilmelidir.

Yakın ilişkisi olmayan konula,r/eserler (ömeğin öğencilerle paylaşılan ancak sınavlarda

sorumlu olmadıkları konular) ders materyali dosyasına eklenmemelidir.
dönern için en fazla 14 a},rl başlık altında işlenccek konular ders malzemesi olarak
sunulabilir. Bu materyalin toplam slayt sayısı 500'tl geçmeınelidir.
Herhangi bir ders için hazırlanan power point slayt sayısının toplam 500 sl

(D Bir
(g)

durumund4 Koınisyon, değeılendirmeye tabi slayt sayısını 500 ile suıır

o. ]\
i' ,{ıı
ç,

(4). Wordvb. işlemciler ile hazırlanaı ders maıeryaline ilişkin ilkeler
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[4e§ia_Üıiver5liçıi"Şgeatosu r@
(a) Power point kullanılaıak hazırtanan ders materyali dışında kalan yazıll ve gö§el materyal sadece
word dosyası formatında hazrlan . pdf formatında sunulan materyal değerlendiilmeyecekir.
Bu formaca hazırlanan ders matgryali için bir (1) itibari sayfa iki yüz (200) keıimeden oluşur.
(b) Bu materyaı, böliiıerek farkiı aylann beyan formlarında gtısterilse dahi, değerlendirilmek üzere
Komisyona sunulan materyal, her bir ders için tek biİ dıjitat dosyada toplarımalıdır, Dosya ismi

sırasıyla dersin kodu, materyat türü,
EiŞLs 5 o_DersNotu_20 7_B üar)

yıl ye

dönem

adnı içermelidir-

(Örnek:

1

web sayfasından indirilebilecek "Uzaktan Ögıetim oen
Nofu Formati' formü esas almarak hazrrlanmalıdır.
(d) Materyalin ilk sayfası kapak sayfusı olarak külanılrnalıdır. Bu sayfada dersiı verildiği anabitim
dalnın adı, materyal tiıriı, dersin kodu ve aü, öğetim üyesinin ünvanr, adr ve soyadı, eğitimEğrelim ytlı ve yanyılı bilgisi bulunmalıdr,
(e) Materyalin ikinci sayfasında bir tablo şeklinde ilgili dönemde haftalar iİibariyle işlenen ders
konuları, bu konulara ilişkin yazllı materyalin uzaktan öğetim yönetim sistemine yfülendğ
tarü ye materyalin sözciik sayısı a},n süfunlaİ ile; tablonun alünda da toplam sözciık sayls1
verilmeljdir.
(f) Materyalin üçiiıcü sayfasından itibaIen dersin izlencesi formda belirtilen formatta veri]ınelidir.
(g) Ders nofunun heı konu (başlığ) dersin izlçncesinde belirlenrniş haftalık konular ile ilişkili
olmalıdır. Yakın ilişkisi oJrnayan konulal/eseller (örneğin öğencilerle paylaşıtan ancak

(c) Bu materyal, sosyal Bilimler Enstitüsli

srnavlarda sorumlu olmadftlan konular) de§ nofu dosyasrna eklenmemelidir.
en fazla 14 ayrı başlü attmda işlenecek konulaı de$ nofu (malzemesi) olank
Komisyona sunulabilb. Ancak Komisyona sunulan malzeme dışında öğıetirn elemannn uygun
gördüğti malzeme sistem i\Zgrinde öğTenci]ere sunulabilir.

(h) BiI dönem için

(5). Ölçme ve değerlendirme için hazırlanan sorulara ilişkin ilkeler

(a) Her biı ders için bir ösetim dönemi içinde işlenmiş hel bif konu/iinite başma en fazla l0,
toplamda en fazla 100, özgİin soru ders materyali olaIak beyan edilebilir. Beyan edilen her bir
soru dğnem içinde işlenen veya işlenecek konu ite itişkilendirilmelidiı. Örneğin, sorulaİ,
işlenmiş ya da işleneceği kesin olan konu başl*ları altında verilmelidir, Beyan edilen sorularla

ilişkili

bir konunuı dOnem içinde işlenmemesi durumunda bunun en geç derslerin bitimine kadar
Komisyona bildirilmesi gerekmektedil.
(b) Bir öğretim etemanı, beyan ettiği sorulara ilişkin bir cevap anahtan hazırlamalt ve Komisyon'un
istemesi duİumunda bu cevap anahtanıı e-mail il€ Komisyona gecikmgsiz sunabilmesi
gereknel«ediı. Komisyon cevap anahtarı üzerinde gerekli gördüğü incelemeleri yaptlktan sonra,

cevap anülarını e-mail ortamından siler.

(c) Öğretim

elemanl, }triıtnekle olduğu bir dene yönelik fafkll dönemlerde özgün ve daha önce
beyan etmediği soru geliştirerek beyan edebilir, Soruların özgıiünliığiıne iıişkin sorumluluk

ğğetim elemanıJıa

aittfu

.

(d) İtgili deİsi[ mü&edab içinde olsa düi, beyanın yaplldığı yarıyılda işlenmemiş Veya
işlenmeyecek bir konu ile ilgili soru beyan edilemez.
(e) Bu materyal, böliinelek falklı ayların beyan forrn]arında gösterilse düi, değerlendirilmek üzere
Komisyorıa sunulan materyal, heı bir ders için tek bü dijitat dosyada toplanmalıdır. Dosya ismi

suasıyla dersin kodu, ırıateryal tilrii,

(f)

(g)

EİŞL55o,Sorular*20

,.ıl ye

dönem adüru içermelidir- (Ömek:

6*Bahar).
Bu ırıateryal word dosyasl formatında beyan edilir.
Materyalin ilk sayfası kapak safası olarak kullanılmalıdır. Bu sayfada dersin yelildiği anabitim
dalınrn adı, materyal tiırü, dersin kodu ve adı, öğetim üyesinin tlıvanı, adı ve soyadı, eğitiml

öğretim yılı ve yanyılı bitgisi bulunmalıdt.
(h) Materyalin ikinci sayfasında bir tablo şeklinde, döneın içinde

haftalar itibariyle

bu konulara ilişkin beyan edilen soru sayısr, konunun işlendiği tarih v9
anahtaıının hazır o|up olmadığı bilgisi verilmelidir.

(6). Video vb.

Sesli ve

qöluntülii k!ıyülara iliŞknı ilkeler
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(a) Önceden belirlenmiş

glı23§axıjüaİaffutt!

znman ve ortamda yaptlan canlı derslerin yideo kayıttafü, uzaktan öğretim

kapsamrnda kurgulanmış ve yayına hazırlanmlş video çekirni olarak kabul edilir.

(b) Herhangi bir ders için kaydedilen ve ders materyali olank sunu]an Ucretlendirilebilir video
kayıtları eğitim ve öğetim dönemi içinde ve önceden belir[enmiş tarü, saat ve oıtamdayapılmış
otmalıdır. İlgili donem içinde açft olan her bk defs için betillenen sanal sıruf de$ tarihi Ve saati
eğitim ve öğtetim yanyllın ı başlamaslnı izleyen en geç üçiincü haftaya kadal itgili anabilim
daltannca Enstitiiye iletilt.
(c) Geçerti bir mazeretten dolayL önceden betirlenmiş tarih, saat Ve ofiamda yapılmayan kayıtlann

dikkate alınabilmesi için, önceden belirlenmiş tarihte işlenmeyen dersin telafisinin ve
dolayısıyla yapılmayan video kaydının en geç l 0 giin içinde yapı[ması gerekmektedir. Yapılacak
telafi deısinin taİih ve saatinin en aZ iıç giin önceden öğrencil€Ie
gerekrnektedir.

(d) Üç kıedi saat4ıaftalık bir

elektronik ortamda duyurulması

ders için yapıtan uzaktan öğretim canlı ders sfuesi hçr hafta için en az

50 dakikadır.

(e) Bir dersin bir eğitim-öğr€tim haftası için kaydedilrniş video siiresinin en fazla 60 dakikası
materyal iicretlelinin hesaplanmasmda dikkate alııır. Ancak, telafi amacıyla yiirıiİülen hğr bir
ders için al, ıı haftanın faıkh

(0

bi

gllntlnde olması şartıyla yapılan derslerin video kayıtlannın en

1

fazla 60 dakikası bu süreye eklenir.

Biİ eğitim öğetim döneminde herhangi bir ders için iicretlendirilebilir video kayıt siiresi bir
eğitim-öğetim döneminde ilgili dersin her haftası için ortalama 50 dakikayı geçemez.

(g) Yapıtan dersleri kaydetme sorumluluğu dersi }ürüten öğretim elemanına aittir. Derslerin ve
dolayısıyla kayıtların power point vb. dels sunum araçlarl kullanlaıak ve mümkün o[$ası
durumunda açık web kameıası ile yapılması gerekmelledir.

Diğer Hususlar

MADDE 7- (l) Ders malzemesi, hazıılam4 beyan ve değerleıdirmoye ilişkin diğer hususlar aşağıda
verilmektedir.
(2). Bfu uzaktan öğTetiİİü proglamünda her yanyıl açılan bütün dersler için, dersin tanımını, içeriğini,
haftalar itibariyle işlenecek konulan ve performans değerlendirme esaslarmı içeren ders izlencesi,
dersi yüıüten öğretim elemanınca hazrrlanıI ve en geç eğltim-öğetim yarıyılının ikinci haftası sonuna
kadal dtrsi yiıriiten ösetim el€manl taraflndan Sistemde yayımlaıır. Zorunlu hallerde, bu izlencenin
performans değerlendirme esasları dışnda kalan böltlmlerinde yarıyıl içinde değişiklikler yap abilk.
Ders izlencesinin zamanında ve tam bir şekildo Sistemde yayımlanmamış olması durumund4 ilgili
derse ilişkin materyalin değerlendirmeye almması Komisyonca yapılacak oylama sonucu salt
çoğunluk ile karara bağlanır.
(3). Uzal,1an öğretim programlannda görevti öğretim üyeleri, ilgili dönemde },tırüttlıkleri ders[ere ilişkin

ılı ders materyalini, her bir ders için ayrı olacak şekilde, elektronik ortamda (e-mail yotuyla) Giiz
yarıyılncla 3 l Ekim, Bahar yarıyılında ise 3l Ma*'a kadar de6in yüİtıttıldüğİı ilgili anabilim dalının
e-posta adfesine iletir. Gerekli görüldüğü hallerde Enstitiı Müdürlüğü bu süreleri, sadece bir kıslm
matoryal Veya bütiın materyal turleri için €ğitim ve öğretim döneminiİ bitimiİi izleyen haftanrı son
gtıniine kadal uzatabilir. Bu stırenirı uzatılnraması durumunda, ilgili tarihlerden soffa beyan edilen
yazıl| materyal değerlendirmeye alırımaz.
yaz

(4). Ötçme ye değerlendirme amacıyla hazırlanan soruiar ve sesli/görüntülü materyal hariç, Komisyona
sunulan ders materyali, beyanın ilişkili olduğu ayın sonuna kadar Sisteme yüklenmiş ve öğrencilere
açık olrnalıdır.
(5). Heıhangi bfu ders için daha önce Komisyona beyan edilmiş ye ders materyali olaıak kabul edilrniş
materyal (ders senaryosu veya diğer yazılı materyal), içerik açısndan geliştirilerek tekar beyan

edilebilir. Ançak, beyan edilen materyalin, deıs materyali ücretlednin hesap
alınabilmcsi için, içerik aç§mdan tamamının y€niden geliştirilmiş olma§ü
geliştirilerek tekar beyan gdilen materyalin ne ölçüde gelişttildiğinin hesap
dersi yıidıton öğetim elemanına; bu beyaıın doğruluğunun tespiti de

4ls

ı',
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(O. Öğrgtin üyesinnı ilgili d€rsin içeriğine uygun olarak akıdcmik

yıyıı

ilkelerine göre haarlanış

olduğu den ıofu bir defrya müsus 'ders materyali' olirak değerlendirilir.

(7). lstaıen bilgilcri içormeyen bu ilkelere gğrc hazılaomıyan veya yapılnayan nııt tryıl beyanlan
değerlendirmeye almnaz. Bryan cdilen materyalin dijital dosyasmın eksitlikler içrmasi
dı,:ııınunda itgiü Ğn için ilgili d6agmde dlzeltilniş biı bqıan aknnıaz.
(E). Anabilim ıİallarına bğı uzaktan öğetim programl"nnda d€rs ylffiİen 0ğr€tim üyçlerfuin brzİl8üıığt
deıs mitğrydi, denin bğı olduğu anıbilim dılının aşğdı vcrilerı ğmail adıesine, t ıınlnnan
yönergeye gğr€ göndcrilir.

(a) İşletme ABD: i§leneüdüLıuğşi!.efuğ

o)

tojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi ABD: lojişğk&d@nersrl.tdg.E

(c) İnsan Kaynaklan ve Kriyo Daı4mıntığ ABD: insgnkg}nıktıri8brL@çEln.çd!,]ir
(d) Kaıite Yönetimi ABD; lsıitElaEetiEiabqonEın ds"E
(e) Kadın lraşnrnalan ABD: l€diıaıastiımaabd*}mer§in-odu-tr

errıı

eanıhn u Yüneıgal:

Yukarrda verüen -€ mail a&çslerine boyan edilen den nateryali ve ders mıErytli beyan
fonnu ılışmıla bir mesaj g6ndcrilııezAyn anabilin dılııda bir dönemĞ birden frzla <leışiı yUrttulınesi dııumunda her dersin
materyıli ayır bir mesıj ilo iletilir.
Bcyatr €dileı maı€ryal ile berab€r ığli den içiı ders naıerrali beyan formu il*ilir. Bu
fonn<la sadece ilgili dersin beyan bilgilerinfu (ilgii d€rse yön€ük beyan edilen materyal

l.

ll.
ul.

mikt"n) olması yet€rlidir. Beyan taıihi iübariyle video kayıt ğltİ€lğfi b€lli
olıııyabileceğinden viileo beyan bilgisi boş bııahlüilecğ gibi t hrnlni kE tt sür€leri de

yaalabilir.

lv

Gönderilecek mesajlarda "Konuİ' bölıİntıne sadece dersin kodu yazılır_ (Ömek EİŞL 550)
Örnek bir mesğ:

Kiıne: işlçtrn€abdçmersıLedu.q
|<ird,sa: Ilglı Ögeıin Üyesi
Konu: ElŞL 550
Me s4j nehi: @oş kalıbiliı)
Ekler:
EişLsso_PPTsunu§u_2o r 6_Güz
EİşLs5o_DersNotu_201 6_Güz
Deıs Materüali Beyan Formu

üçüINcü BöLüM
Ç€şitıi Ye §on Hükümıer

yürlırtük
MADDE

8_

(l) Bu usul

ve e§a§lar yayım tarihinde yğfiıİluğe girer.

Yüriıtm€

MADDE 9- (1) Bu usul ve esasları Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimter
yürütiif
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Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.mersin.edu_tr adresinden dee7636f-8lb1-4?c2-a8l0-096495gdaeefkodu
Bu belge 5o7o say,İ E|ektronik İmza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik imza ile imzalanmtştlr.

ile erişebilirsiniz,

