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Konu: UKEY Üzerinden Yapılan Dersler

       2017-2018 Eğitim - Öğretim yılında TUD101 Türk Dili I ve TUD102 Türk Dili II
derslerinin UKEY üzerinden verilmesi Üniversitemiz Senatosu'nun 13.07.2017 tarih 2017-07
sayılı oturumunda alınan (5) nolu kararı ile kabul edilmiştir. Türk Dili I(TUD101) ve Türk
Dili II(TUD102) derslerini kapsayan bu sistem sadece ilçelerdeki Meslek Yüksekokullarını
kapsamaktadır.(İlçelerdeki Fakülteler- Gemlik Hukuk Fakültesi, Mudanya Güzel Sanatlar
Fakültesi ve İnegöl İşletme Fakültesi bu kapsama dâhil değildir.)
       Bu sistemde sadece dersler UKEY üzerinden anlatılacak ve ders materyalleri UKEY
üzerinden paylaşılacaktır. Sınavlar (Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı)
Meslek Yüksekokullarına görevlendirilen öğretim elemanları tarafından yapılacak ve
değerlendirilecektir.
       Otomasyon sisteminde her ilçe meslek yüksekokulu kendi bünyesindeki bölümlerde Türk
Dili dersini açmış tüm öğrencilerin derse kayıtlarını sisteme girilmiş olmalıdır. Ayrıca bütün
ilçeler için hangi öğretim elemanı görevlendirilmişse o öğretim elemanı üzerinden ders
kaydının yapılmış olması gerekmektedir. Okulların ders kaydı bittikten sonra ivedilikle bu
işlemlerin tamamlanması gerekmektedir. Ders kayıtlarının tamamlanmasının akabinde UKEY
sisteminde ders ile ilgili materyal yüklenecektir. Dersler canlı ders sunumu olmayacağından
öğrenciler internet bağlantısı bulunan her ortamda bu kayıtlara istedikleri zaman diliminde
ulaşabileceklerdir. Aksi halde öğrencilere ulaştırılacak materyalin, ders notları ve video
kayıtlarının sisteme girişi yapılamamaktadır.
       Bu yıl yeni kayıt yaptıran öğrencilere UKEY sisteminin tanıtılması bölümümüzün
sorumluluğunda değildir. Bu konuda bu sistemi bilen, kullanan öğretim elemanlarınızdan ana
hatları ile sistemin esasını öğrencilere anlatmaları sağlanabilir ya da Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı veya Bilgi İşlem Daire Başkanlığının ilgili birimlerinden yardım talep edilebilir.
       Derslerin sınavları ilçe Meslek Yüksekokuluna görevlendirilen öğretim elemanları
tarafından yapılacaktır. Görevlendirilen öğretim elemanları okul yönetimiyle irtibata geçip
mutabakat sağlanan gün ve saatlerde sınav yapmaya yolluklu ve yevmiyeli görevlendirilerek
okullara gideceklerdir. Sınav tarihlerinin ilanı hem UKEY üzerinden hem de okul yönetimi
tarafından yapılacaktır. Türk Dili I ve Türk Dili II dersleri ders öğretim planı doğrultulusunda
programlanacaktır.
       Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Okt. Gülnaz BERBEROĞLU

Bölüm Başkan V.
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