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1. T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosu'nun 10.09.2020 tarihindeki kararı uyarınca 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 
Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümlerinde, Teorik derslerin IKU CATS (Computer Aided Training & Educational Services) ders yönetim 
sisteminin 3. nesil versiyonu olan https://catsv3.iku.edu.tr üzerinden senkron (eş zamanlı) işlenmesine, Uygulamalı dersler için hibrid 
eğitim modelinin kullanılmasına, Vize Sınavlarının uzaktan öğretim yoluyla İKU CATS dijital platformundan yapılmasına, Final ve 
Bütünleme Sınavlarının ise salgının seyrine göre olumsuz gelişmeler olmaması durumunda ve ilgili makamlar tarafından alınacak 
kararlara göre yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir.  

2. Uzaktan Öğretim sürecinde Fakülte ve Bölüm Uzaktan Eğitim Koordinatörleri, akademik birimde yürütülen Uzaktan Öğretim sisteminin 
akademik ve teknik hizmetlerini koordine eder.  

3. Bölüm Uzaktan Eğitim Koordinatörleri Fakülte Uzaktan Eğitim Koordinatörü ile eş güdüm içinde çalışır. Bölüm Uzaktan Eğitim 
Koordinatörleri, derslerin uzaktan öğretimde başarı ile yürütülmesi için Bölüm Uygulama Sorumluları ile birlikte çalışır.  

4. Bölüm Uygulama Sorumluları, Öğretim Elemanlarının ve öğrencilerin uygulama konusundaki sorunlarına çözümler üretir ve eşzamanlı 
ders, video kaydı vb. teknik uygulamalarda Öğretim Elemanlarına yardımcı olurlar.  

5. Öğretim Elemanlarının “T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Örgün Eğitim Öğrencilerine Uzaktan Eğitimle Verilecek Dersler İçin 
Uygulama Esasları Yönergesi” çerçevesinde belirtilen kurallara uyması gerekmektedir.  

6. Dönem içerisinde yapılan güncellemeler, şeffaflık ve öğrencilerin erişebilirliği için ivedilikle Akademik Paket ve İKÜ-CATS üzerinden 
duyurulur.  

7. Uzaktan öğretimde öğrencilerin derse olan ilgilerinin yüksek tutulması ve katılımlarının sağlanması için Öğretim Elemanlarının, ders 
içeriklerini ve kullandıkları materyalleri güncelleyerek Uzaktan Öğretim ile uyumlu hale getirmesi önemlidir.  

8. Uzaktan Öğretimin öğrenciler için kolay ve uygulanabilir bir süreç haline gelmesi için Öğretim Elemanları, Öğretim üyelerine belirli 
derslerde asistanlık eden Araştırma Görevlileri ve Uzaktan Öğretim Bölüm Uygulama Sorumluları öğrencilerin mesajlarını yanıtlar ve 
teknik konularda öğrencilere yardımcı olur. 

9. Öğretim Elemanları Akademik Paket ve İKÜ -CATS ders sayfalarında ofis saatlerini belirler. Randevu uygulamasıyla İKÜ-CATS sohbet 
odasından öğrencilerin sorularını yanıtlar.  

10. Öğretim Elemanları, senkron derslerin saatlerinde ve/veya içeriklerinde zorunlu bir değişiklik yapılması durumlarında bu değişiklikleri 
öğrencilere zamanında duyurmakla sorumludurlar.  

11. Uzaktan Öğretim yoluyla verilen derslerin ölçme ve değerlendirme kriterlerini belirlemede Öğretim Elemanları İstanbul Kültür 
Üniversitesi’nin 23.09.2020 tarihli Senato Toplantısında belirlenen İKÜ Örgün Eğitim Öğrencilerine Uzaktan Eğitim Yönergesinin Madde 
16’sında belirtilen değerlere uymak zorundadırlar.  

12. Uzaktan öğretim derslerine kayıtlı öğrenciler; derse devam, sınav ve notlara ilişkin hususlarda “T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Ön 
Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nde yer alan düzenlemelere tabidir.  

13. Bölümler, belirlenen tarihlerde Fakültemiz bünyesindeki Lisans programlarına yeni başlayacak birinci sınıf öğrencilerine oryantasyon 
programı uygulayacaklardır. Birinci sınıf öğrencilerinin Üniversite hayatına ve eğitimine uyum süreci kapsamında öğrencilere atanan 
Akademik Danışmanları ve/veya Bölüm Başkanlıkları tarafından belirlenen bir Öğretim Elemanı Uzaktan Öğretim süresi içerisinde 
İKÜCATS üzerinden öğrencilerle belirlenen aralıklarda görüşmeler yaparak öğrencilerin başarılı ve uyumlu bir şekilde akademik 
alanlarına entegrasyonunu sağlamakla sorumludurlar.  

14. Bölümler, öğrencilerin ve Öğretim Elemanlarının niteliklerini artırmak ve uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin kendilerini 
geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla periyodik olarak sanal seminer, konferans ve benzeri programlar düzenlerler. 

15. Öğretim Elemanları, Cumhurbaşkanlığının 25.08.2020 tarihinde yayınlanan genelgesindeki “İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü 
çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek 
zorundadır” ifadesi kapsamında İstanbul İl sınırları içinde olmakla yükümlüdürler.  

Fakültemiz Öğretim Elemanları, Uzaktan Öğretim sürecinde 9:00-18:00 mesai saatleri içerisinde çevrimiçi ve/veya çevrimdışı erişilebilir 
olmakla yükümlüdürler. 


