
UZAKTAN EĞİTİM İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR 

(7 Nisan 2020) 

 

Üniversitemizde 23 Mart 2020 tarihinden itibaren başlayan uzaktan eğitim ile ilgili 
sık sorulan sorulardan, 1. ve 15.maddeler güncellenmiş, 16,17,18,19 ve 20. maddeler 
eklenmiştir.  

1- Sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak? Sınav takvimi değişecek mi? 

23 Mart 2020 tarihinden itibaren dersler Sakai Uzaktan Öğretim Sistemi üzerinden 
verilmeye başlanmıştır.  

Ara sınavlar 13-30 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Ara sınav yerine ödev, 
proje vb. değerlendirmesi bulunan dersler için ise, dersin Sakai Uzaktan Öğretim 
Sistemi sayfasında bilgilendirme öğretim elemanı tarafından yayınlanacaktır. 

Dönem sonu (Final) sınav takvimi ise pandeminin seyrine bağlı olarak Mayıs ayı 
içerisinde değerlendirilerek planlanacak ve ayrıca duyurulacaktır.  

2- Uzaktan eğitimde devam zorunluluğu var mı? 

Uzaktan eğitim sisteminde devam zorunluluğu yoktur. Ancak dersleri bu süreç içinde 
düzenli takip etmeniz sizin için önemlidir. 

3- 16 Mart 2020 tarihinden önceki devamsızlık,  uzaktan eğitim derslerine katılıma 
ve ileriki tarihli sınavlara katılmak için engel oluşturur mu? 

2019-2020 Bahar Döneminde derslere devam koşulu aranmamaktadır. 

4- Halen devam eden veya planlanan staj uygulamaları nasıl olacak? 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 13 Mart 2020 tarih ve 2113 sayılı yazısı ile 
bildirilen duyurusuna göre stajlara ara verilmiştir. Stajların yaz dönemi içinde 
devamına imkân sağlanacaktır. 

5- Uzaktan eğitim ile uygulama derslerinde (proje, ödev, sunum vb. ) derse katılım 
nasıl sağlanacaktır? 

Uygulama derslerinin nasıl yürütüleceği, her ders için ilgili öğretim elemanın sizlerle 
paylaşacağı yönlendirme ve bilgilendirmelerle dersin Sakai Uzaktan Eğitim 
sayfasında paylaşılacaktır. 

6- 23 Mart 2020 tarihi itibariyle Sakai Uzaktan Eğitim Sisteminden desteklenmeye 
başlanan derslerin bu tarihe kadar işlenmiş konularına dair eğitim materyaline 
nasıl ulaşılacaktır? 

Her dersin uzaktan eğitime geçilmeden önceki eğitim materyaline, Sakai Uzaktan 
Eğitim ortamında tanımlanmış ilgili derslerin sayfalarından erişebilirsiniz. Gerek 
duyulduğunda dersin öğretim elemanı ile elektronik ortamda iletişim kurabilirsiniz. 

7- Dersler senkron veya asenkron mu yapılacak? 
 

Sakai Uzaktan Eğitim ortamındaki ilgili dersin sayfasında eş-zamanlı (senkron) veya 
eş-zamansız (asenkron) veya harmanlanmış (hibrit) yürütüldüğü bilgisi yer 
almaktadır. Bu bilginin paylaşılmadığı dersler için dersin öğretim elemanı ile 
elektronik ortamda iletişim kurabilirsiniz.  

 



8- Canlı (video destekli) derslerin kaydı olacak mı? Daha sonra girip izleyebilecek 
miyiz? 

 
Derslerin öğretim elemanı tarafından kayda alınması durumunda, Sakai Uzaktan 
Eğitim ortamındaki ilgili dersin sayfasında yer alan “Kaydedilmiş Dersler” 
sekmesinden erişilebileceklerdir. Aynı gün yapılan derslerin video kayıtlarına erişim 
ertesi gün mümkün olacaktır. 
 

9- Senkron derslerin programı, örgün eğitimdeki ders programı ile aynı mı 
olacak? 

  
Evet, ilan edilen gün ve saatte yapılmaktadır. Gerek duyulduğunda dersin öğretim 
elemanı ile elektronik ortamda iletişim kurabilirsiniz.  

10-  Bu süreçte Akademik Takvim değişecek mi? 
 
Güncellenmiş Akademik Takvimde, 16-20 Mart 2020 tarihlerindeki ara ile birlikte 23 
Mart 2020’de Uzaktan Eğitime başlandığı da dikkate alınarak, sadece ilgili tarihlerin 
değişikliği söz konusu olacaktır. Dönem sonu sınavı, tek ders sınavı, yaz okulu ve 
yaz okulu tek ders sınavları, YÖK Başkanlığının talimatları doğrultusunda duyurulup 
yapılacaktır. Öğrencilerimizin mağdur olmamaları için her türlü idari ve akademik 
önlem Üniversitemizce alınmakta olup bu zor zamanları evde ders çalışarak 
değerlendirmelerini tavsiye ederiz. 
  

11-  Sakai Uzaktan Eğitim sistemine akıllı telefon/tablet üzerinden bağlanabilir 
miyim? 

 
Öğrenme ortamına ve canlı derslere internet erişimi olan ve güncel tarayıcıları 
destekleyen her türlü cihaz (akıllı telefon/tablet vb.) üzerinden erişebilirsiniz. 
 

12-  Engelli öğrenciler uzaktan eğitim sistemini nasıl kullanacaklardır? 
 

Sakai Uzaktan Eğitim sisteminin öğrenme ortamı erişilebilirlik standartlarını 
desteklemekte olup internet erişimi olan ve güncel tarayıcıları destekleyen her türlü 
cihaz (akıllı telefon/tablet vb.) üzerinden erişilebilir. 

 
13-  SOFL kodlu dersler uzaktan eğitim ile nasıl işlenecek? 
 

Yabancı Diller Yüksekokulu SOFL kodlu dersler, MS Teams Ortamı üzerinden 
verilmektedir. Sisteme aşağıdaki adımları izleyerek giriş yapabilirsiniz: 
 
https://teams.microsoft.com adresine giriniz ve karşınıza çıkan ekrana Yasar 
ID’niz ile giriş yapınız. Yasar ID hakkında daha detaylı bilgi için burayı tıklayınız.  
Kullanıcı Adınız: ÖğrenciNumaranız@stu.yasar.edu.tr  
Şifreniz: İlk kayıtta TC Kimlik numaranız tanımlanmaktadır.  
 

14-  2019-2020 Akademik Yılı Yaz Dönemi (Yaz Okulu) ne zaman ve nasıl  
      yapılacak? 
 

Yaz Okulunun ne zaman ve nasıl yapılacağı, YÖK Başkanlığının konu ile ilgili  
kararını takiben, en kısa sürede sizlere açıklanacaktır.  
 
 
 
 
 



15-  2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Dönem İzni (Kayıt Dondurma) 
alabilir miyim? 

 
1 Nisan 2020 tarihi itibaren,  Koronavirüs nedeniyle dönem izni (kayıt dondurma)  
başvurusunda bulunmanız halinde herhangi bir belge istenmeksizin, 2019-2020 
Bahar Dönemi için kaydınız dondurulacaktır. 
 
22 Mayıs 2020 Cuma günü, saat 17.30’a kadar kayıt dondurma başvurusunda 
bulunabilirsiniz.Kayıt dondurma başvurusu ile ilgili detaylı bilgileri; 

https://oim.yasar.edu.tr/2019-2020-bahar-donemi-kayit-dondurma-islemi-hakkinda-onemli-duyuru/ 
adresinde inceleyebilirsiniz. 

16- Dönem İzni (Kayıt Dondurma) alınması halinde 2019-2020 Bahar Dönemi için 
ödenen eğitim ücreti ne olacak? 
Yaşar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 
33/3 ‘e göre,  2020-2021 Güz Dönemi ücretine mahsup edilir.  

17- Dönem İzni (Kayıt Dondurma) alınması halinde güz döneminde bahar dönemi 
dersleri alabilir miyim? 

Güz döneminde açılacak dersleri alabilirsiniz. Ancak bu sürece göre, 2020-2021 
Güz Döneminde açılacak derslerin yeniden planlanması öngörülmektedir. 
Öğrenciler, bahar döneminde alamadıkları derslerden, güz döneminde açılanlara 
öncelikle kayıt olabilirler. 

18- 2019-2020 Bahar Döneminde ders almadığım ve kayıt yenilemediğim halde    
Dönem İzni (Kayıt Dondurma) başvurusu yapılabilir mi? 

YÖK Başkanlığı Yükseköğretim Yürütüme Kurulunun kararı gereği halen öğrenim 
gören (2019-2020 Bahar Döneminde ders kaydı bulunan), öğrenciler kayıt 
dondurma başvurusu yapabileceklerdir. 

19- Dersten çekilme (Withdrawal) İşlemi için son başvuru tarihi nedir? 
 
22 Mayıs 2020 Cuma günü, saat 17.30’a kadar “Dersten Çekilme (Withdrawal)” 
için başvurabilirsiniz. 
Başvuru için detaylı bilgileri;https://oim.yasar.edu.tr/akademik-takvim-hakkinda-onemli-duyuru/ 
adresinde inceleyebilirsiniz. 
 

20- Lisansüstü öğrencileri, Dersten Çekilme (Withdrawal) başvurusu yapabilir 
mi? 
 
2019-2020 Bahar Dönemi için uygulanmak üzere lisansüstü öğrenciler, “Dersten 
Çekilme (Withdrawal)” başvurusunda bulunabilirler. 
Başvuru için detaylı bilgileri;https://oim.yasar.edu.tr/akademik-takvim-hakkinda-onemli-duyuru/ 
adresinde inceleyebilirsiniz. 
 

 Soru ve başvurular için: oim@yasar.edu.tr 


