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KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
YAZ OKULU UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI

Üniversitemiz Senatosunun 10/06/2021 tarihli ve 21 sayılı toplantısında 2020-2021 Yaz
Okulunun açılmasına ve pandeminin devam etmesi nedeniyle uzaktan eğitim yapılmasına karar
verilmiştir.
Bu kapsamda, 16/06/2021 tarihinde yapılan Uzaktan Eğitim Komisyonu toplantısında
2020-2021 Yaz Okulunda açılacak olan derslerin uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürülmesine
ilişkin aşağıdaki Esaslar belirlenmiştir.
1- Yaz Okulunda derslerin açılması ve öğrenci ders kayıtları, “Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi” nde belirtilen hükümlere göre yapılır.
2- Yaz okulunda, teorik dersler ile teorik ve uygulamanın birlikte olduğu dersler
açılabilecek ve uzaktan eğitim ile senkron ya da asenkron olarak yapılabilecektir. Diğer
üniversitelerden de teorik dersler ile teorik ve uygulamanın birlikte olduğu dersler
alınabilecek ve kabul edilebilecektir. Teorik olmayan ve sadece uygulamaya yönelik
olan dersler açılmayacak, diğer üniversitelerden de alınmasına izin verilmeyecek ve
alınması halinde kabul edilmeyecektir.
3- Yaz okulunun ilk dersi ile yaz okulu sınavlarından önce yapılacak olan birer dersin
senkron yapılması esastır.
4- Açılacak derslerin, ders programına uygun olarak yapılması gerekmekte olup, ders
programlarında belirtilen dersin saatinden önce, dersin senkron veya asenkron
yapılacağı hakkında ilgili öğretim elemanı tarafından öğrencilere gerekli bilgilendirme
yapılması ve asenkron derslerin ders saatinden önce sisteme yüklenmesi gerekir.
5- Öğretim elemanlarının her bir ders saati için birim tarafından ilan edilen haftalık ders
programına göre derslerini senkron veya asenkron şeklinde en az 30 dakika olarak
yapması esastır. İlave ders materyali yüklenmesi durumunda, bu sürenin en az 20
dakikası fiili ders anlatımı olmalıdır. Telif hakkı içermeyen, öğretimi destekleyici ve
kaynakça belirtmek suretiyle, pdf, word vb. belgeleri şeklinde kullanılabilir. Sisteme
girilmeyen veya 20 dakikadan daha az olan dersler yapılmamış sayılacaktır.
6- Teorik ve uygulamanın birlikte olduğu derslerin (2+2, 3+1, 5+1, 2+1, 3+3 gibi) teorik
kısımlarının yapılması ve uygulama kısımlarının da ödev, uygulama ödevi, video
çekimi, e-posta ile ya da oys üzerinden teslim alma vb farklı yöntemler kullanılarak
yapılması ve tamamlanması (Örn: 2+2 olan dersin 2 saatlik teorik kısmı için toplamda
60 dakika olacak şekilde sistem üzerinde ders kaydı oluşturulması, kalan 2 saatlik
uygulama kısmının ise yukarıda belirtilen faaliyetlerle tamamlanması) gerekmektedir.
Ancak içeriğinde dönemsel ödev, proje veya uygulama içeren dersler (Antrenörlük
Uygulaması, Topluma Hizmet Uygulamaları, Sosyal Sorumluluk, Araştırma Teknikleri,
Proje, Mühendislik Çözümlemeleri vb.) bu kapsam dışındadır. Bu derslerin belirlenmesi
bölüm ve birim kurul kararı alınarak uygulanır. Dersin uygulama kısımlarının, ödev,
uygulama ödevi vb. çalışmaların, e-posta ile ya da oys üzerinden teslim edilip
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edilmemesi ile ilgili olarak, dersi veren öğretim elemanı tarafından oys üzerinden
duyuru yapılması gerekmektedir.
7- Yaz Okulunda açılan derslere kayıt yaptıran öğrencilerden Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı'nın 09.06.2021 tarihli ve 40022 sayılı yazısı çerçevesinde ücret alınır. Ders
ücretlerinin ödenmesi ise, 2547 Sayılı Kanun’un Ek Madde 26 ile Yükseköğretim
Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri
kapsamında yapılır.
8- Üniversitemizde açılacak olan Yaz Okulundan ders alacak diğer üniversite
öğrencilerinin ders kayıtlarının öğrenci bilgi sisteminde açılabilmesi için, öncelikle
Öğrenci Bilgi Sistemine kayıt yaptırıp DPÜ öğrenci numarası almaları gerekmektedir.
9- Yaz okulunda açılan derslere devam zorunlu olup, oys üzerinden kontrol edilecektir.
10- Öğretim elemanlarının, yaz okulu derslerini, Üniversitemizin internet altyapı
performansının daha verimli ve güçlü olmasından dolayı, haftalık ders programlarında
belirtilen saatlerde birimdeki odalarında veya dersliklerde uzaktan öğretim ile
yürütmeleri tavsiye edilir.
11- Yaz Okulu sınavları Yaz Okulu Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde ve aşağıdaki
açıklamalar çerçevesinde yapılır:
a- Sınav Türü ve Şekli: Uzaktan öğretim yoluyla yürütülen tüm derslere ilişkin ölçme
değerlendirme yöntemleri (çevrimiçi çoktan seçmeli, çevrimiçi açık uçlu, çevrimiçi
boşluk doldurma, ödev, proje, uygulama vb.) kullanılarak elektronik ortamda
gerçekleştirilecektir.
b- Online Sınavları Hazırlama: Sınav hazırlama kılavuzu ve videoları için,
http://uzem.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/11266/eys-uzerinden-sinav-uygulamasi
linkinden yararlanabilirsiniz.
c- Sınav Süresi: Sınavlar çoktan seçmeli (doğru/yanlış, boşluk doldurma, çok şıklı
test) derslerin sınavları için en az 20 dk., açık uçlu klavye kullanılarak
cevaplanabilecek derslerin soruları için en fazla 60 dk. olacak şekilde öğretim
elemanının uygun gördüğü süre kadar belirlenir.
d- Sınav Soru Sayıları:
 Çoktan seçmeli, tek cevabı olan boşluk doldurma veya evet/hayır içeren sorular
için, öğrencinin cevaplayacağı en az 20 soru için en az 30 sorunun sisteme
yüklenmesi, daha fazla soru adetleri için en az %50’si kadar fazla sorunun
sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Sayısal problem çözümü içeren derslerin
sınavlarında, bölüm kurul kararı olmak kaydıyla bu sayıdan az soru ile çoktan
seçmeli sınav yapılabilir.
 Açık uçlu sorular için en fazla 60 dakikada cevaplanabilecek süreye uygun
sayıda soru girilmesi gerekmektedir.
e- Sınav Programının Planlaması: Sınavların süre ve saati, sınavdan en az bir gün
öncesinde OYS bilgi sisteminde ilan edilmelidir.
f- Öğrencilerin Çevrimiçi Sınav Uygulaması: Öğrencilerimiz, her bir dersin sınavı
için programda verilen sınav saat aralığında (Örnek: 11:30-13:50 sınav saat aralığı)
sınava katılmak zorundadır. Öğrenci, yaz okulu sınavlarına mazereti nedeniyle
katılamadığı takdirde, mazeretini belgelemesi ve ilgili birim yönetim kurulunda
kabul edilmesi halinde mazeret sınavına girebilir.
g- Sınav Kuralları: Online yapılacak olan sınavlar Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Sınav Yönergesindeki ilgili maddelerine göre yapılacaktır. oys.dpu.edu.tr sistemi
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üzerinden öğrencinin bu kurallara uygun hareket etmediği tespit edildiğinde Yüksek
Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde işlem yapılacaktır.
h- Ödev/Proje şeklinde Verilen Sınavlar: Ödev/Proje şeklinde yapılacak sınavlar
oys.dpu.edu.tr üzerinden yapılmalı ve istenildiğinde birimlere teslim edilmek üzere
arşivlenmelidir. Ödev/Proje sınavları, dersin kapsamına göre öğretim elemanının
belirleyeceği şekilde oys.dpu.edu.tr adresinde tanımlanmalıdır. Bilgilendirme
mesajlarının oys.dpu.edu.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
12- Yaz okulu sürecinde tüm dokümanların açık ve erişilebilir olması, sınavların ise,
yapıldıktan sonra sistem üzerinden silinmemesi gerekmektedir.
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