
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ DERSLERDE DİJİTAL EĞİTİM DESTEĞİNE İLİŞKİN 
YÖNERGE 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar 

Amaç 

Madde 1- Bu yönergenin amacı, İstanbul Okan Üniversitesi’nde yürütülmekte olan önlisans, lisans ve lisansüstü 
programlarında öğrencilere verilecek Öğrenme Yönetim Sistemi (O’Learn) destekli eğitime ilişkin usul ve esasları 
belirlemektir.  

Kapsam 

Madde 2- Bu yönerge, İstanbul Okan Üniversitesi’nde yürütülmekte olan önlisans, lisans ve lisansüstü 
programlarında öğrencilere verilecek dijital eğitim desteğine ilişkin olarak derse canlı bağlanma, dersin kayıt altına 
alınıp öğrencilerin yararlanmasına sunulması, ders materyallerinin sisteme yüklenmesi ve öğrencilerin kullanımına 
sunulması, ödev ve quizlerin sistem üzerinden yapılması gibi uygulama esaslarını kapsar. 

Tanımlar 

Madde 3- (a) Üniversite: İstanbul Okan Üniversitesi 

(b) O’Learn: Öğrenme Yönetim Sistemi: İstanbul Okan Üniversitesi’nde yürütülmekte olan önlisans, lisans ve 
lisansüstü programlarında öğrencilere verilecek dijital eğitim desteğine ilişkin olarak derse canlı bağlanma, dersin 
kayıt altına alınıp öğrencilerin yararlanmasına sunulması, ders materyallerinin sisteme yüklenmesi ve öğrencilerin 
kullanımına sunulması, ödev ve kısa sınavların sistem üzerinden yapılmasını sağlayan sistemdir. 

(c) Dijital destekli eğitim: Ders materyallerinin O’Learn üzerinden sunulması ve öğrencilerin kullanımına 
sunulması, dersin kayıt altına alınması, derse canlı bağlanma, kısa sınav ve ödevlerin verilmesi, öğrenme sürecinin 
izlenerek öğrencilerin yönlendirilmesini kapsayan eğitimdir. 

(d) Öğrenme Yönetim Sistemine Kaydedilen Ders Materyalleri: Ders videoları, ders kitabı, ders notu, yardımcı 
eserler, slayt sunumları, sınav soruları gibi materyallerdir. 

 (e)  İçerik sağlayıcı: Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi ve veriyi üreten, 
değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişidir. 

(f) KVKK: Kişisel Verileri Koruma Kanunu 

Devam Zorunluluğu  

Madde 4– (1) Öğrenme Yönetim Sistemi ile yürütülen derslerde devam zorunluluğu Önlisans/Lisans/Lisansüstü 
Eğitim Öğretim Yönetmeliği kapsamında değerlendirilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Dijital Eğitim Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar 

Ders Materyallerinin Öğrenme Yönetim Sistemine (O’Learn) Kaydedilmesi, Erişim ve Arşivleme 

Madde 5-  (1) Öğretim Elemanının, Öğrenme Yönetim Sistemi kullanımı süresince oluşturduğu her türlü 
materyalin kullanım hakkı İstanbul Okan Üniversitesine aittir.  Öğretim Elemanının kurumdan ayrılması 
durumunda dijital materyallerinin silinmesini istemesi halinde, bu talep KVKK kapsamında değerlendirilir.  
 

(2) Kurumdan ayrılan Öğretim Elemanının, Öğrenme Yönetim Sistemi kullanım süresince oluşturduğu her türlü 
materyalin farklı bir Öğretim Elemanı tarafından kullanılmak istendiği durumlarda ilgili dersin bağlı olduğu 
Fakülte/MYO/Lisansüstü, dersin hak sahibi Öğretim Elemanından izin alarak işlem yapabilir. 
 



(3) Öğretim Elemanının, Öğrenme Yönetim Sistemi içerisine aktardığı özgün olmayan/derleme ders materyali, 
mashup, ödev, proje, sınav gibi değerlendirme uygulamaları, tartışma panosu, blog, wiki vb. uygulamalar açık 
erişim kapsamında değerlendirilmektedir. 
 

(4) Öğrencilerin harici yollar ile Öğrenme Yönetim Sistemi içerisinde yer alan materyalleri indirme, paylaşma, dış 
kullanıma açma vb. eylemleri KVKK kapsamında değerlendirilir. 
 

(5) Dijital materyallerin Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yedeklenmesi, arşivlenmesi, 
silinmesi ile ilgili süre KVKK tarafından ilan edilen kişisel veri saklama ve imha politikası kapsamında 
değerlendirilir. 
 

Sorumluluk 

Madde 6- (1) Öğretim Elemanı, Öğrenme Yönetim Sistemi kullanımı süresince oluşturacağı senkron/asenkron 
materyal içeriğinde İstanbul Okan Üniversitesi etik kuralları çerçevesinde görüş beyan edebilir. 

(2) Öğrenci, Öğrenme Yönetim Sistemi kullanımı süresince oluşturacağı senkron/asenkron materyal içeriğinde 
İstanbul Okan Üniversitesi etik kuralları çerçevesinde görüş beyan edebilir. 

(3)  Öğretim Elemanının, Öğrenme Yönetim Sistemi aracılığı ile oluşturduğu sanal sınıf kayıtlarının hak sahipliği 
İstanbul Okan Üniversitesine aittir. 

(4) Öğretim Elemanının fikri mülkiyet hakları ile ilgili talepleri İstanbul Okan Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hakları 
Yönergesi kapsamında değerlendirilir. 

(5) Yönerge kapsamı ve/veya kapsamı dışındaki haklar 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserler kanunu kapsamında 
yürütülmektedir. 

(6) Öğrencinin kullanıcı adı/şifre bilgilerini 3.şahışlarla paylaşması durumunda KVKK kapsamında yaptırım 
uygulanır. 

(7) Öğrencinin kurum dışına, 3.şahışlara görüntü paylaşımı durumunda KVKK kapsamında yaptırım uygulanır. 

Erişime ilişkin teknik sorunlar ve sorumluluk 

Madde 7-  İstanbul Okan Üniversitesi, Öğrencilerin O’Learn sistemindeki ilave ders materyallerine eşit olarak 
erişimini sağlamakla yükümlüdür. 

Yürürlük 

Madde 8– Bu yönerge, Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
  

Yürütme 

Madde 9 – Bu yönergeyi, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür. 


