T.C.
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNERGESİ*
Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1 – (1) İstanbul Medipol Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi tarafından yürütülen uzaktan öğretimin esaslarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 – (1) Bu yönerge, İstanbul Medipol Üniversitesinde uzaktan öğretim yoluyla
verilen derslerin uygulama, ölçme ve değerlendirme, mazeret ve itiraz sürecine ilişkin hükümleri
kapsamaktadır.
Dayanak
Madde 3 – (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü ve 46 ncı
maddelerine ve Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar’ a
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – (1) Bu yönergede geçen;
a) Akademik Birim: İstanbul Medipol Üniversitesine bağlı Enstitü, Fakülte,
Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının bölüm ve programlarını,
b) Asenkron Ders: Zamana ve mekana bağlı kalmadan video ve benzeri yöntem ve
araçlar ile yapılan yayını,
c) Ders Koordinatörü: Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin yürütülmesi ve
içeriklerinin temini ile sorumlu olan öğretim elemanını,
d) MEBİS: İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim Bilgi Sistemi’ni,
e) MUZEM: İstanbul Medipol Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
f) Öğretim Elemanı: Üniversitede eğitim, öğretim faaliyetlerini yürüten akademisyeni,
g) Sanal Sınıf: Uzaktan eğitim sisteminde canlı ders için oluşturulan grupları,
h) Senato: İstanbul Medipol Üniversitesi Senatosunu,
i) Senkron (canlı) Ders: Öğrenci öğretim elemanı etkileşimli olmak koşulu ile sanal
sınıf kullanılarak yapılan yayını,
j) Stüdyo: Sinema, televizyon ve radyo için film çekilen, ses alınan ve yayın yapılan
alanı,
ifade eder.

İkinci Bölüm
Derslerin Açılması
Madde 5 –(1) Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilmiş olan Üniversitenin ön
lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde diploma programları ile Senato tarafından uygun
görülen birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler uzaktan öğretim yoluyla
verilebilir.

Üçüncü Bölüm
Ölçme Değerlendirme
Madde 6 -(1) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere
ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya
gözetimsiz olarak, İstanbul Medipol Üniversitesi senatosunca onaylanan müfredat programı
uyarınca belirlenen ölçme değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü vb.)
kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.
(2) Ara sınavların, istenildiği takdirde gözetimsiz elektronik ortamda; genel sınavlar ile
bütünleme sınavlarının gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda yapılması esastır. Bu
sınavların nerede ve ne şekilde yapılacağı ile temel olarak belirlenen sınavlara ek olarak sözlü
sınav, performans, proje, tez ve portfolyo gibi ölçme değerlendirme yöntemlerinden hangilerinin
uygulanacağı önceden öğrencilere ilan edilir.
(3) Gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi,
uzaktan öğretimde %20'den fazla olamaz.

Dördüncü Bölüm
Uygulama esasları

Derslerin Yürütülmesi
Madde 7- (1) Derslerin yürütülmesi aşağıdaki gibidir.
a) Uzaktan öğretimde her ders ya da dersin şubesinde öğrenci sayısı ön lisans
programında 150, lisans programında 100, yüksek lisans programında ise 50 öğrenci ile
sınırlıdır. Bu sınırlar aşıldığında birden fazla şube açılabilir ancak bir öğretim elemanı en fazla
iki şube yürütebilir.
b) Örgün eğitimde Senato kararı ile uzaktan öğretim yolu ile açılmasına karar verilen
dersler, video, video konferans, sanal sınıf, forum uygulamaları gibi araçlarla senkron veya
asenkron verilir.
c) Öğretimi sürdüren ilgili birim yönetim kurulları tarafından; uzaktan öğretim
kapsamında açılmış her diploma programı için bu programlarda ders vermekle görevli öğretim

elemanları arasından bir program koordinatörü, öğretimi sürdüren ilgili akademik birimlerde ise
birim koordinatörü görevlendirilebilir.
d) Bir dersin birden fazla şube olarak yürütülmesi durumunda da her ders için bu dersleri
vermekle görevli öğretim elemanları arasından biri öğretimi sürdüren ilgili akademik birim
yönetim kurulları tarafından ders koordinatörü olarak görevlendirilebilir.
e) Senkron (canlı) dersleri, öğretim elemanı planlanmış olan ders programına göre
gerçekleştirir.
f) Canlı dersler esnasında, stüdyoda veya sanal sınıfta yaşanabilecek herhangi bir
sorunda “MUZEM” ile iletişime geçilir.
g) Öğretim elemanı makul bir sebepten dolayı canlı dersi yapamaması durumunda telafi
dersinin gün ve saat planlaması için MUZEM ile iletişime geçer.
h) Öğretim elamanı, varsa ders notlarını (Dijital Kaynak) MEBİS’ e yükler.
i) Canlı yapılan derslerin video görüntüleri uzaktan eğitim sistemi içinde, ilgili akademik
yarıyıl boyunca öğrencinin erişebileceği şekilde saklanır.
j) Ödevler uzaktan öğretim sistemi veya MEBİS üzerinden duyurulur. Sistemde ilan
edilmiş olan ödev ve projeler öğrencilere tebliğ edilmiş sayılır.

Gözetimsiz Sınavlar
Madde 8 – (1) Gözetimsiz sınavlar aşağıdaki gibi yürütülür.
a) Gözetimsiz sınav tarihleri, MUZEM görüşü alınarak, üniversitenin akademik
takvimine uygun olarak Sınav Komisyon Başkanlığı’nca belirlenir
b) İlgili öğretim elemanı ara sınavları, MEBİS / MUZEM panelinden soru ekleme işlemi
ile hazır duruma getirir.
c) Sorular sisteme eklendikten sonra sınavlar, yayınlanan sınav tarihlerinde “Görünür”
duruma getirilir.
d) Sınav tamamlandıktan sonra ilgili öğretim elamanı MEBİS / MUZEM panelinden
sınavları sonuçlandırılır.
Gözetimli Sınavlar
Madde 9 – (1) Gözetimli sınavlar aşağıdaki gibi yürütülür.
a) Gözetimli sınav tarihleri, üniversitenin akademik takvimine uygun olarak Sınav
Komisyon Başkanlığı’nca belirlenir. Akademik birimler tarafından sınav salonu ve gözetmenler
belirlenerek sınav tarihlerinden bir hafta önce MEBİS’ te sınav açılma işlemi yapılır.
b) Akademik birimler uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin sınav gözetmen
listelerini sınavdan en geç bir gün önce Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine
iletir.
c) Sınav listesinde adı bulunmayan öğrenci sınava alınmaz.

d) Öğrenci sınav listelerinin basılması, sınav sorularının hazırlanması ve basımı, sınav
zarflarının hazırlanması ve güvenliği ilgili dersin öğretim elamanı sorumluluğundadır.
e) Öğretim elemanı, sınav zarflarını kontrol ederek ilgili yerleşkelere gerekli
yönlendirmeyi yaparak sınav gözetmenine tesliminden sorumludur.
f) Sınavını tamamlamış olan sınav gözetmeni, sınavı teslim aldığı dersin öğretim
elamanına imza karşılığı sınav soru ve cevap kağıtlarını teslim eder.
g) Sınavlar optik okuyucuda okutulacaksa, bu işlem öğretim elemanı gözetiminde
yapılır.
h) Sınav evraklarının toplanması ve saklanması ile ilgili işlemler İstanbul Medipol
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Sınav Evraklarının Muhafazası ile İlgili
Esaslara göre yürütülür.
i) Sınav sonuçlarına ve notlara itiraz ilgili akademik birimlere yapılır. Başvurular, ilgili
akademik birim kurullarınca İstanbul Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği’nin 32 inci maddesi hükümlerine göre karara bağlanır.
Mazeret ve İtirazlar
Madde 10 – (1) Gözetimsiz sınavların sınav süresi içinde teknik sorun nedeni ile
tamamlanamaması gibi durumlarda Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü sınav tarihini farklı
bir tarihe erteleyebilir (Ek.2. İstanbul Medipol Üniversitesi Senato Kararı, 02.01.2018)
(2) Ara sınava giremeyen öğrenciler başvurularını kayıtlı oldukları akademik birime
yaparlar ve başvuruları ilgili akademik birim kurullarınca kabul edilenler, ara sınav haklarını
aynı yarıyıl içerisinde belirlenecek takvime göre kullanırlar.

Sınavların Arşivlenmesi
Madde 11 – (1) Sınavlar tamamlandıktan sonra “Dönem Sonu Sonuç Formu”
oluşturulana kadar sınavlar öğretim elemanı tarafından muhafaza edilir. “Dönem Sonu Sonuç
Formu” oluşturulduktan sonra sınavlar arşivlenmek üzere ilgili akademik birime İstanbul
Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Sınav Evraklarının Muhafazası ile
İlgili Esaslara göre öğretim elemanı tarafından teslim edilir.
Beşinci Bölüm
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
Madde 12 – (1) Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14 – (1) Bu yönerge hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü yürütür.
*Üniversite Senato’sunun 04/09/2019 tarih ve 2019/09-05 sayılı kararı ile kabul edildi.

