
2019-2020 BAHAR DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASI 

 
 
Sevgili Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri, 
 
Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-l9) salgını dolayısıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 
tarih ve E.22344 sayılı yazısı gereği, eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye 
uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile 
sınırlı kalmak üzere teorik derslerin uzaktan eğitim sistemi ile yürütülmesi süreci yakın zamanda 
başlayacaktır.  

Proje (Planlama stüdyosu), bitirme çalışması ve uygulamalı dersler dışındaki tüm dersler, KTU Uzaktan 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) altyapısı kullanılarak gerçekleştirilecek olan süreç şu 
şekilde yürütülecektir: 

- Bölümümüz kullanımına tanımlanan iki sanal sınıf bulunmaktadır (Lisans ve lisansüstü dersler için). 
Bölümler/programlar kendilerine tahsis edilen sanal sınıflara belirtilen saat aralığı ve günler için dersleri 
yerleştireceklerdir. Ders programı 01.04.2020 tarihinde ilan edilecektir.  

- Derse yazılan tüm öğrenciler ilgili sanal sınıfa yerleştirilecektir. Dersi eş zamanlı olarak takip edemeyen 
öğrenciler ders kaydını ve ders ile ilgili materyalleri diledikleri zamanda diledikleri kadar izleyebilecek ve 
kullanabileceklerdir. Dersi canlı olarak takip eden öğrencilere de bu imkânlar açık olacaktır.  

-Dersler eş zamanlı (senkron) olarak yürütülecektir.  

-Eş zamanlı olarak yürütülen dersler kayıt altına alınacak ve öğrenciler tarafından istenildiği zaman tekrar 
izlenebilecektir.  

- Eş zamanlı derslere devam zorunluluğu aranmayacaktır.  

- Yüz yüze yapılan eğitimlerde 1 ders saat karşılığı olarak uzaktan eğitimde 25 dakika ders yapılacaktır. 
Örneğin 3 ders saati için toplamda 75 dakika canlı ders anlatımı yapılacaktır. Dersler arasında en az 15 
dakika ara verilecektir. 

-Öğrenciler, dönem içerisinde yüz yüze yürütülen dersler yanında uzaktan eğitim şeklinde verilen 
derslerin tüm konularından da ara sınav ve dönem sonu sınavlarında sorumlu tutulacaklardır.  

Sınavlar ve değerlendirme süreçleri mevcut durum ile ilgili gelişmelere bağlı olarak daha sonra 
duyurulacaktır.  

Proje dersleri gibi uzaktan eğitim kapsamı dışında bırakılan diğer derslerin telafileri,  Covid -l9 salgını 
sonrasında, hazırlanacak yoğunlaştırılmış akademik takvim kapsamında yapılacaktır.  

2019-2020 Bahar Dönemi Bitirme tezi çalışmasına yönelik olarak da belirlenecek yeni akademik takvim 
sonrasında ders için hazırlanan sayfada (http://www.ktu.edu.tr/sehircilik-bitirmeprojesi) gerekli 
duyurular yapılacaktır, takip ediniz.     

Eğitim-öğretim sürecine ilişkin tüm bilgiler, alınan resmi kararlar sonrasında zamanı geldiğinde bölüm, 
fakülte ve üniversite web sayfası üzerinden yapılacaktır. Bu bilgiler dışında sosyal medya vb. kanallardan 
yapılan açıklamaları dikkate almayınız.  

Proje ve bitirme tezine ilişkin çalışmalarınızı, bulunduğunuz yerde ve olabildiğince devam ettirmenizin 
gerekliliğini tekrar hatırlatarak bu durumu fırsata çevirmenizi tüm ders sorumlusu hocalarınız adına dile 
getiriyorum.  

Uzaktan eğitim sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesini diliyor ve sonrasında, sağlıklı günlerde sizlerle 
yüz yüze eğitim sürecine devam edeceğimiz günleri özlemle beklediğimizi ifade etmek istiyorum.  
Sağlıcakla kalın… 
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