
2021-2022 Öğretim yılı güz dönemi derslerinin uygulanması

AÇIKLAMALAR
1) Bazı dersler hem yüz yüze hem de UZEM üzerinden verilecektir. Bazı dersler ise

sadece UZEM (https://uek.ktu.edu.tr/) üzerinden verilecektir. UZEM'e bağlanılıp,
Mühendislik Fakültesi için ayrılan arayüzden (https://ue2.ktu.edu.tr/) üzerimize
atanmış ders seçilerek süreç işletilecektir.

2) USEC kodlu dersler dersleri için Mühendislik Fakültesinden farklı bir giriş kapısı
vardır. UZEM giriş sayfasında USEC kodlu dersler için verilen arayüz
(http://eders.ktu.edu.tr/) kullanılmalıdır.

3) Bir ders saati yüz yüze eğitimde 40-45 dk olacaktır. En fazla 2 ders saati aynı gün
arka arkaya konulmuştur. Derslerin verilmesi DERS + ARA + DERS biçiminde
uygulanacak ve her ders saati sonunda en az 20 dk ara verilip derslikler
havalandırılacaktır.

4) Yüz yüze eğitimde normalde 50 dk olan bir ders  süresi uzaktan eğitimde 25 dk
olarak uygulanmaktadır. En fazla 3 ders saati blok olarak 75 dk programa
konulmuştur. 4 saatlik dersler 50+50 dk şeklinde uygulanacaktır.

5) Uzaktan çevrimiçi verilecek canlı derslerde Microsoft Teams kullanılacaktır. Bu
nedenle aynı anda verilen derslerde bir sayı sınırlaması bulunmamaktadır.

6)  UZEM’ e bağlandıktan sonra MOODLE ara yüzüne girilecek ve üzerimizde
görünen dersin adı tıklandığında o dersin sanal sınıfı açılacaktır. Burada dersin
haftalık ara yüzünde MS Teams bağlantı adresi bulunacak ve bu bağlantı
tıklandığında MS Teams ders arayüzüne geçilecektir.

7) Derslerin haftalık MS Teams bağlantı adresleri ders sorumluları tarafından
oluşturulacaktır.

8) UE Ders raporlarının UZEM tarafından hazırlanabilmesi için ders sorumlusu
öğretim elemanlarımızın MS Teams ders kaydını başlatmaları ve ders bitince
kaydedilen ders videosunun bağlantı adresini MOODLE ara yüzünde o günkü
derse ayrılan kısma eklemeleri gerekmektedir.

9) Danışman öğretim üyeleri, danışmanlık yaptıkları öğrencilerle anlaşarak
Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projesi derslerini programdaki saatleri dışında
yüz yüze veya başka çevrimiçi platformları kullanarak yapabilirler.

10) Laboratuvarların tümü yüz yüze bölüm laboratuvarlarında yapılacaktır.
Laboratuvarlara devam %80 zorunludur. Bu da bütün deneylere katılmak
gerektiği anlamına gelmektedir. Covid testi (+) çıkan ve laboratuvarlara
katılamayan öğrenciler için dönem içerisinde yeterli zaman kalması halinde
iyileştikten sonra telafi deneyleri konulabilecektir. Başka gerekçeler kabul
edilmeyecektir. Bir dersin laboratuvar kısmından kalan öğrenci o dersin
tümünden tekrara kalır. Final, bütünleme ve mezuniyet sınavlarına giremez

11) Derslerin teorik kısımlarına devam zorunluluğu yoktur.
12) Bütün sınavlar bölüm binamızda yüz yüze yapılacaktır.



13) Sınavların değerlendirilmesinde ilgili yönetmelik hükümleri gereği bağıl not
sistemi uygulanacaktır.

14) Canlı dersi kaçıran öğrenciler daha sonra kayıttan tekrar izleyebilirler.
15) Yüz yüze yapılan her dersin bir de UE seçeneği vardır.
16) II. Öğretim derslerinin tümü tekrar olduğundan UE ile verilecektir.
17) UE ifadeleri sadece derslerin teorik kısmı ile ilgilidir.
18) İkinci öğretimdeki dersler tekrar olduğundan uygulama aşağıdaki gibi

yapılacaktır.
(a) %30 İngilizce ve %100 Türkçe programlarda karşılığı olan derslerde bu

programlara uyulacaktır.
(b) %30 İngilizce ve %100 Türkçe programlarda karşılığı olmayan dersler II.

Öğretimde UE ile verilecektir.
(c) Bütün laboratuvarlar yüz yüze yapılacaktır. Laboratuvarlara %80 devam

zorunluluğu vardır.
19) Bu olağanüstü durumların yaşandığı günlerde herkesin tedbirli davranması ve

birbirine karşı anlayışlı olması gerekiyor.
20) Karışıklık olmaması için ders programına uyulmalıdır.
21) Aksaklıkları lütfen bildiriniz.
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