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Enstitü Kurulu Enstitü Müdürü Prof.Dr. Fikret AKDENİZ başkanlığında 10.02.2021 

tarihinde saat 11:00 de toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 
 

KARAR 01 Enstitümüz bünyesinde mevcut anabilim dallarınca 2020-2021 Eğitim Öğretim 

Yılı Güz Yarıyılında okutulacak tüm teorik ve uygulamalı derslerin esas alınarak “uzaktan 

eğitim” yöntemiyle verilmesine; ancak talepte bulunan öğretim üyelerinin öğrenci sayısı, 

mesafe ve hijyen koşulları da dikkate alınarak, Yüksek Öğretim Kurulu’nun tavsiyesi olan   

“uzaktan öğretimle verilecek derslerin tüm derslerin %10’undan az olmaması” koşulunu ihlal 

etmeyecek biçimde Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun bulunması halinde “yüz 

yüze” eğitim yöntemiyle verilebilmesine, 

 

KARAR 02 Enstitümüz Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi 4. maddesinin 1. fıkrası/t 

bendinde “Yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerinin tez konusunu belirlemeleri, tez 

konusunun bilimsel temellerini oluşturmaları ve tez konusuyla ilgili güncel literatürü izleme ve 

değerlendirme becerisi kazanmalarını hedefleyen ve danışmanları tarafından verilen ders” 

olarak tanımlanan ve Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 15. 

maddesi 2. fıkrasına göre ara tatil ve yaz tatilleri süresince de devam eden teorik Uzmanlık Alan 

Dersi ile uygulamalı Seminer dersi ve lisansüstü danışmanlık faaliyetlerinin yapısal olarak 

belirli bir müfredat içeriğine sahip olmamaları, öğrenci ve danışman arasında sürekli bir iletişim 

gerektiren süreçler olmaları, ayrıca bir öğretim üyesi başına düşen öğrenci danışmanlığı 

sayısının nispeten düşük olmasının da (en fazla 12) sosyal mesafe kurallarının 

gözetilebilmesine imkân verebileceği göz önünde bulundurularak uzaktan eğitim sistemi 

üzerinden verilmesi zorunluluğu kapsamı dışında tutulmasına; ancak istenirse danışman 

öğretim üyesinin talebi doğrultusunda anabilim dalı akademik kurul ve enstitü yönetim kurulu 

onayı ile on-line sistem üzerinden uzaktan eğitim yoluyla verilebilmesine, 

 

KARAR 03 Ders yükünün tespiti ve ek ders ücreti ödemelerine esas olmak üzere Yüksek 

Öğretim Kurulu’nun 18.09.2020 tarih ve 57802651-622.02-E.58487 sayılı yazılarına istinaden, 

uzaktan eğitim yoluyla verilecek derslerde 1 ders saatinin, Üniversite ve Yüksek Öğretim üst 

kurullarınca farklı bir karar alınmadığı müddetçe, ilgili yönetmeliklerde de belirtildiği üzere 

“45 dakika” olarak uygulanmasına, 

 

KARAR 04 Uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılan derslerin ilgili öğretim üyesi tarafından 

haftalık ders programına uygun şekilde “eş zamanlı” ve fiilen yapılması, öğretim üyesinin resmi 

mazereti dolayısıyla (görevlendirme, rapor, teknik problemler vs.) yapılamayan derslerin ilgili 

anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla bir “telafi programı” dahilinde 

yapılabilmesine, 

 

KARAR 05 Uzaktan eğitim faaliyet ve süreçlerinin uygulama düzen ve tertibiyle ilgili olarak 

her bir anabilim dalının gerekli tedbirleri (örneğin ilgili ders programı ve ders sürelerinin 

gözetimi, öğrenci-danışman-anabilim dalı-enstitü iletişiminin aksamadan yürütülmesi, gerekli 

danışman ve öğrenci bilgilendirmelerinin zamanında yapılması gibi) almasına oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
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    Kurul Başkanı 

Prof. Dr. Fikret AKDENİZ 

                                                                         Müdür  

 

 

Prof.Dr. Haydar YÜKSEK                Prof.Dr.İsmail ÇAKMAK 

(Kimya ABD Bşk.)               (İş Sağlığı ve Güv. ABD Bşk) 

 

 

  

 

Prof.Dr.Gabil YAGUB               Prof.Dr.Muzaffer ALKAN 

(Matematik ABD Bşk.)            (Mat. Ve Fen. Bilm.Eğt. ABD Bşk.)

  

 

 

 

Prof.Dr.Mehmet Ali KIRPIK                       Doç.Dr.Hüseyin ERTAP  

(Biyoloji ABD Bşk.)               (Fizik ABD Bşk) 

 

 

 

 

Doç.Dr. Özkan ÖZDEN                 Dr.Öğr.Üyesi M. Arslan OMAR 

(Biyomühendislik Anabilim Dalı Bşk.)               (Makine Mühendisliği ABD Bşk.) 

 

  

 

 

 

 Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Kemal ALTUNOĞLU                     Dr. Öğr. Üyesi Vedat ADIGÜZE 

Müdür Yardımcısı                                             Müdür Yardımcısı  

 

 

 

 

                                                                                                                  Raportör 

Şehnaz SARIGÜL gökçe 

(Enstitü Sekreteri) 



 

 

 
  

 

   

 


