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KARAR NO 1: Yeni Koronavirüs Hastalığı salgınında Üniversitemiz 2019-2020 
eğitim-öğretim yılı Bahar Yarıyılı ile sınırlı kalmak üzere eğitim-öğretim süreçlerinin (uzaktan 
eğitim) görüşülmesine geçildi. 

 
 Yapılan görüşmeler sonunda; Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgını ile ilgili olarak 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Üniversitelerde 3 hafta 
süre ile eğitim-öğretime zorunlu ara verilmesi nedeniyle 30 Mart 2020 tarihinden itibaren; 
 

1-Üniversitemiz önlisans ve lisans programları için Bursa Uludağ Üniversitesi Kurum, 
Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri Yönetişim Sistemi (UKEY) üzerinden asenkron (eş zamanlı 
olmayan) olarak eğitim yapılmasına, 

 
2-Uzaktan öğretim yöntemiyle verilemeyen 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar 

Yarıyılı uygulamalı derslerinin telafisi için her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik 
takvim hazırlanmasına, 

 
3-Uzaktan öğretim yapan Anadolu-İstanbul-Atatürk Üniversitelerinin ders havuzundan 

yararlanabileceğine, 
 
4-YÖK bünyesinde oluşturulan ‘YÖK Dersleri” (Yükseköğretim Kurumları Dersleri) ile 

YÖK’ün önerdiği diğer eğitim kaynaklarından da Üniversitemiz öğretim üyelerinin ve 
öğrencilerin faydalanması için link paylaşılmasına, 
 

5-Önlisans ve Lisans programları için 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 9 haftalık ders 
programı oluşturularak, UKEY üzerinden verilecek ders başına maksimum 5 materyal 
yüklenmesine, bu sınırlamaya linkle ilgili materyallerin dahil edilmemesine, materyallerin PDF 
olarak yüklenerek,  20 MB’tı aşmayacak büyüklükte olmasına, 
 

6-Dış kaynaklı dokümanlar ve resimler için telif hakkı sıkıntısı olmaması için sadece 
link verilmesine, 

 
7-Öğencilerin ödevlerini bir bulut ortamında (Google Drive ve vb.)  yükleyip, linki 

UKEY üzerinden paylaşmasına, 
 
8-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili derslerinin örgün ve ikinci öğretim 

öğrencileri için senkron (eş zamanlı) olarak UKEY üzerinden verilmesinin 30 Mart 2020 
tarihinden itibaren devam edilmesine, 

 
9-Üniversitemiz Lisansüstü programları için öğretim üyelerinin öğrencilerle derslerini 

bulut ortamında senkron veya asenkron şeklinde planlayarak yapılmasına, 
 
10-Lisansüstü Programlardaki yeterlilik sınavları için Enstitü Müdürlüklerince bir 

takvim hazırlanarak, her oturumun yaklaşık bir saat olacak şekilde düzenlenmesine, ders ve 

 

 
 

                      BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
 

 



tez izleme komiteleri ile tez savunmaları için yönetici-eğitimci ve katılımcıların senkron olarak 
karşılıklı konferans şeklinde yapılmasına,  

 
11-Bir saati aşan canlı oturumlar için özel olarak planlama yapılmasına, 
 
12- Salgın sürecinin gelişimine göre Devletimizin ve Yükseökğretim Kurulu 

Başkanlığının belirleyeceği ilkeler doğrultusunda vize ve final sınavlarının planlanmasına, 
 
oybirliği ile karar verildi. 

 
 
 
 
 

 


