UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARININ BAŞVURU SÜRECİ
YÖK’e bağlı olarak bir önlisans/lisans/lisans tamamlama/tezsiz yüksek lisans programının uzaktan eğitim
yoluyla yürütülmesine karar veren bölümlerin izlemesi gereken adımlar aşağıda belirtilmiştir.(Şekil 1)
1. Açılması planlanan programın koordinatörlüğünü üstlenecek kişilerin, DEUZEM Müdürlüğüyle
başvuru evrakları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak ön görüşme yapması
gerekmektedir.

Başvuru hazırlık aşamasında;
ü programa olan talebin sürekliliği (her yıl öğrenci talebinin olması ve kontenjanın yeterli
olması gibi),
ü programın uzaktan eğitim için uygunluğu,
ü başka programlarla ve üniversitelerle rekabet edilebilirliği,
ü programda ders verecek öğretim üyelerinin yeterliliği ve teknolojiyi kullanabilmesi ve
ü eğitim materyali hazırlamada zaman probleminin olmaması gibi kriterler ön planda
değerlendirilmelidir.
Kullanılacak DEÖYS tabanlı uzaktan eğitim sisteminin tanıtımı, kullanım alternatifleri ve
yetenekleri hakkında bilgilendirmeler DEUZEM tarafından yapılacaktır.

Başvuru sürecine başlamadan önce başvuru sahipleri tarafından, YÖK tarafından belirlenen
“Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”ın incelenmesi tavsiye
edilmektedir.
2. YÖK tarafından belirlenen uzaktan eğitim programları başvuru evraklarının ilgili program temsilcisi
tarafından doldurulması gerekmektedir. YÖK tarafından istenen bu formlar;

Lisans Tamamlama Programları için;
i.
ii.
iii.
iv.

Açık ve Uzaktan Eğitim Programları Değerlendirme Esasları (Ek-1)
Uzaktan Öğretim Sistemi Bilgi Derleme Formu (Ek-2)
Öğretim Elemanları Listesi (Ek-7)
Öğretim Elemanlarının Ayrıntılı Bilgisi (Mezuniyet bilgisi, haftalık ders yükü, yabancı dil
bilgisi) içermektedir. (Ek-8)

Önlisans Programı için;
i.
ii.
iii.
iv.

Açık ve Uzaktan Eğitim Programları Değerlendirme Esasları (Ek-1)
Uzaktan Öğretim Sistemi Bilgi Derleme Formu (Ek-2)
Ders Tanıtım Formu(Türkçe ve İngilizce)(Ek-3a-b)
YÖK’ün Önlisans Programı Açılması için Gerekli Başvuru Formatı (Ek-4)

Lisans Programları için;
i.
ii.
iii.
iv.

Açık ve Uzaktan Eğitim Programları Değerlendirme Esasları (Ek-1)
Uzaktan Öğretim Sistemi Bilgi Derleme Formu (Ek-2)
Ders Tanıtım Formu(Türkçe ve İngilizce)(Ek-3a-b)
YÖK’ün lisans Programı Açılması için Gerekli Başvuru Formatı (Ek-5)

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için;
i.
ii.
iii.
iv.

Açık ve Uzaktan Eğitim Programları Değerlendirme Esasları (Ek-1)
Uzaktan Öğretim Sistemi Bilgi Derleme Formu (Ek-2)
Ders Tanıtım Formu(Türkçe ve İngilizce)(Ek-3a-b)
YÖK’ün Tezsiz Yüksek Lisans Programı Açılması için Gerekli Başvuru Formatı (Ek-6)

Uzaktan Öğretim Sistemi Bilgi Derleme Formunda, YÖK tarafından karşılanması istenen uzaktan eğitimle
ilgili teknik detaylar DEUZEM tarafından doldurulacaktır.
3. Program başvuru dosyaları DEUZEM Müdürlüğüne iletilir. DEUZEM, programın YÖK tarafından
açılabileceği ve açıldıktan sonra ilgili birim tarafından yürütülebileceği konusunda olumlu görüş
bildirmesi sürecin başarılı tamamlanması için gerekmektedir.
4. Hazırlanan başvuru evrakların programı yürütecek üst birimin (fakülte/yüksekokul/enstitü) kuruluna
sunulması gerekmektedir. Kuruldan olumlu karar alındıktan sonra program başvuru talebi Üniversite
Senatosuna sunulmak üzere çalışmalara başlanır.
5. Başvuru evraklarıyla beraber aynı zamanda Üniversite Senatosuna sunmadan önce programa ait ilk
dönemdeki derslerin 4 haftalık ders içeriklerinin kullanılacak öğrenim yönetim sistemi (DEÖYS) içerisinde
hazır hale getirilmesi gerekmektedir. 4 haftalık içeriklerinin hazırlanması konusunda programa ait
derslerin öğretim üyelerine gerekli eğitimler ve destek DEUZEM tarafından verilecektir. Belirtilen
içerikler yeterli seviyeye ulaşmadığı taktirde Rektörlük Senatosuna başvuru dokümanları
oluşturulmayacaktır.
Üniversite Senatosuna başvuru evrakları sunulmadan önce başvuru yapılan programın Ders Tanıtım
Formlarının Oracle Sistemine girilmesi gerekmektedir. Bunun için sırasıyla aşağıdaki adımlar izlenir;
Üniversite Senatosuna sunulmadan önceki Hazırlıklar
• Açılması istenen programın Oracle Sistemine girilmesi için öğrenci işlerine bilgi verilir ve
yeni program sistemde tanımlanır.
• Teklif edilen dersler sistemde tanımlanır ve kitlenir.
• Derslere koordinatör atanır.
• Ders tanıtım formu sisteme girilir.
• Program çıktıları ve Öğrenme çıktıları sisteme işlenir.

6. İlgili üst birimin kurulundan olumlu alınan karar sonucunda, program koordinatörü başvuru talebini
Üniversite Senatosuna sunar. Senatodan çıkacak olumlu sonuçla YÖK’e başvuru yapılabilecektir.
7. Programlara ait başvuruların, yükseköğretim kurumu tarafından her yılın en geç Şubat ve Temmuz ayı
sonuna kadar senato kararı ile YÖK’e yapılması gerekir.
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8. YÖK tarafından program başvuruları değerlendirmeye alınmaktadır. YÖK tarafından gerekli görüldüğü
takdirde DEUZEM ve ilgili program temsilcileri program hakkında bilgilendirme amaçlı sunuma
çağrılmaktadır. Değerlendirme süreci içerisinde başvuru sırasında hazırlanmış derse ait içerikler, başvuru
dosyalarında paylaşılan link ve kullanıcı hesabıyla YÖK tarafından incelenmektedir.
9. Yükseköğretim kurumlarının program açma talepleri; en geç Mayıs ve Eylül ayı bitimine kadar
Yükseköğretim Kurulu tarafından alınacak karar ile sonuçlandırılır.
10. YÖK tarafından açılmasına izin verilen önlisans ve lisans programları ve bu programlara ilişkin
kontenjanlar ile gerekli bilgilere ilgili yılın öğrenci seçme ve yerleştirme kılavuzunda veya ek yerleştirme
kılavuzunda yer verilir.
11. YÖK tarafından değerlendirme tamamlandıktan sonra program başvurusunun sonucu olumlu veya
olumsuz olarak Rektörlüğe bildirilmektedir. Olumlu sonuçlanan başvurular ilgili birime bildirilerek izleyen
Akademik Dönemin başlangıcında birim tarafından öğrenci alımı gerçekleştirilecektir.
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Şekil 1 :Uzaktan Eğitim Programı Başvuru ve Açılma Süreci
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DEUZEM İletişim Bilgileri:

web
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:

0 232 301 07 79

:

0 232 420 10 25

:

www.deuzem.deu.edu.tr

:

info@deuzem.deu.edu.tr

:

www.facebook.com/deuzem

:

www.twitter.com/deuzem

