
  1/3

*BE6L3VHCD*
T.C.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sayı    : 80855585-104.99-E.
Konu  : Uzaktan Eğitim Öğrenme Yönetim 

Sistemi

DAĞITIM YERLERİNE

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19/03/2020 tarihli ve 75850160-104.01.02.04-
E.22490 sayılı yazılarına istinaden 23 Mart 2020 Pazartesi günü uzaktan eğitim kapasitesine 
sahip olan bütün üniversiteler dijital imkânlar ile uzaktan öğretim sürecine başlamıştır. Sinop 
Üniversitesi olarak gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup Uzaktan Eğitim Öğrenme 
Yönetim Sistemi öğrenci ve öğretim elemanlarına açılmıştır. Bu süreçte derslerinize ilişkin 
içeriklerin Uzaktan Eğitim Öğrenme Yönetim Sistemine yüklenmesi gereklidir. Konu ile ilgili 
diğer hususlara aşağıda yer verilmiştir.  

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

e-imzalıdır
Prof. Dr. Nihat DALGIN             

Rektör

Diğer Hususlar: 

1. Sistem kullanımı ile ilgili tüm bilgilere https://sinuzem.sinop.edu.tr/akademik-personel-
icin/ adresinden ulaşılabilir.
 

2. Süreçte destek alınabilecek personelin listesine https://sinop.edu.tr/uzaktan-egitim-icin-
destek-alabileceginiz-birimler/ adresinden ulaşılabilir. 

3. Sisteme teorik derslerin ders materyalleri yüklenmelidir. 

4. Üniversitemiz Senatosunun 25/03/2020 tarihli ve 2020/60 sayılı kararı uyarınca; Akademik 
birimlerimizde yürütülecek uygulama yoğunluklu dersler ile laboratuvar derslerinin nasıl 
yapılacağı ve dönemin muhtemel uzatılıp uzatılamayacağı hususu, ilgili Birimlerin Yönetim 
Kurulunca karara bağlanması gerekmektedir. 

5. Sınavların nasıl yapılacağı hususunda çalışmalar devam etmektedir. Çalışmalar 
tamamlandığında bilgilendirme gerçekleştirilecektir.

6. Uzaktan Eğitim Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinde açılan derslere haftalık olarak ders 
videosu yüklenmesi ve öğrencilere soru sormak ve sorularını yanıtlamak üzere ‘Forum’ 
açılması gerekmektedir. Ders videosu hazırlama ve Forum açmaya yönelik olarak teknik 
bilgiye https://sinuzem.sinop.edu.tr/akademik-personel-icin/ adresinden ulaşılabilir. 

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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7. İsteğe bağlı olarak derslere ek materyaller yüklenebilir. Fakat materyallerin telif hakkı 
hususlarına dikkat edilmelidir. Sisteme yüklenen materyallerden ilgili dersin öğretim elemanı 
sorumludur. 

8.  Yüksek Öğretim Kurulu tarafından hazırlanan https://yokdersleri.yok.gov.tr/#ders linkteki 
ders havuzundan verilen dersler ile eşleşen ders materyalleri kullanılabilir. Materyallerin 
öğrenme yönetim sistemine eklenmesi gereklidir. 

9. Sisteme yüklenecek ders videolarının sürelerinin her ders saati için 15 (onbeş) dakika olması 
ve toplamda 45 (kırkbeş) dakikayı geçmemesi esastır. (Örneğin, 6 (altı) teorik ders saati olan 
bir öğretim elemanı, örgün eğitimde 270 (ikiyüzyetmiş) dakika ders anlatması gerekirken, 
aynı öğretim elemanı uzaktan eğitim için ayrı ayrı 45 (kırkbeş)’er dakikalık 2 (iki) adet ders 
videosu hazırlayacaktır.

10. Video çekme ile ilgili sorun yaşayan öğretim elemanları birimlerinde kurulan video çekim 
sınıflarını kullanabilir ve teknik destek personelinden yardım alabilirler. 

11. Öğrenme Yönetim Sistemine eğitimin kesintiye uğradığı 6. haftadan itibaren ders 
materyallerinin yüklenmesi beklenmektedir. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksekokulunda yürütülen derslerin materyalleri 7. haftadan itibaren yüklenmeye 
başlanacaktır.

12. Sisteme materyaller 6. haftan başlayarak 13. haftaya kadar ara vermeden yüklenmelidir. 
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda yürütülen dersler için 7. haftadan 14. 
haftaya kadar ara verilmeden yüklenmelidir. 

13. Yüksek lisans dersleri canlı ders modülleri üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu konuda gerekli 
açıklama Sinop Üniversitesi web sitesi üzerinden yapılacaktır. 

14. Derslere kayıtlı engelli öğrencisi bulunan öğretim elemanlarından bu öğrencilerin engel 
durumunu gözeterek ek materyaller hazırlaması beklenmektedir.

15. Bologna tanımları ile ilgili şu süreçte bir değişiklik yapılmasına gerek yoktur. 

16. Diğer sorular için https://sinuzem.sinop.edu.tr/akademik-personel-icin/ adresinde yer alan 
Sıkça Sorulan Sorular sekmesini inceleyiniz.  

Ek:
1- Senato Kararı (2020/60) (3 sayfa)
2- Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının Yazısı (2 sayfa)

Dağıtım:
-Akademik Birimlerimize
-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

https://yokdersleri.yok.gov.tr/#ders
https://sinuzem.sinop.edu.tr/akademik-personel-icin/
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*BE843VF15*
T.C.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik

Sayı    : 57452775-050.02.04-E.
Konu  : Senato Kararı

DAĞITIM YERLERİNE

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19/03/2020 tarihli ve 75850160-104.01.02.04-
E.22490 sayılı yazıları yarınca, küresel ölçekte yaşanmakta olan ve son günlerde pandemi olarak 
ilan edilen Coronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında Akademik Birimlerimizin 
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında müfredat programlarında  bulunan 
teorik  derslerin; Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) aracılığı ile öğretim 
elemanlarınca uzaktan öğretim yöntemiyle verilmesi, uygulamalı derslerin; takviminin ve 
uygulama esaslarının, ülkemizde yeni korona virüs pandemisi durumuna göre Rektörlük 
Makamınca belirlenecek uygun zamanda verilmesi konusunda Üniversitemiz Senatosunca 
alınan, 25/03/2020 tarihli ve 2020/60 sayılı karar yazımız ekindedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

e-imzalıdır
Prof. Dr. Nihat DALGIN             

Rektör

Ek: 2020-60 (2 sayfa)

Dağıtım:
-Akademik Birimlerimize
-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

Ek Üzerindeki Mevcut Elektronik İmzalar
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