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TASNİF DIŞI 
 

COURSERA ÇEVİRİMİÇİ ÖĞRENME PLATFORMUNUN KULLANIMINA 

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR  

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, TED Üniversitesi’nde Coursera çevrimiçi 

öğrenme platformunun nasıl kullanılacağına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

Tanım ve Kısaltmalar 

MADDE 2 – (1) Bu usul ve esaslarda geçen; 

a) Coursera Dersi: TED Üniversitesi öğrencilerinin, akademik ve idari personelinin ve 

mezunlarının, Coursera platformundan lisanslı kullanıcı olarak yararlandıkları dersi, 

b) C - TEDÜ Dersi: En az bir Coursera dersinin içeriklerinin kullanıldığı kredili TEDÜ 

dersini, 

c) TEDÜ Coursera Destek Sorumlusu: Coursera lisanslarının öğrencilere, akademik ve 

idari personele atanması, Coursera kullanımı konusunda tüm kullanıcılara destek 

sağlanması vb. görevleri yerine getiren, TED Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme 

Merkezi, eğitim teknolojileri uzman yardımcısını, 

 ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM  

Coursera Derslerinin Belirlenmesi, Kayıt ve Derslerin Yürütülmesi 

Coursera derslerinin belirlenmesi 

MADDE 3 – (1) TEDÜ Coursera lisanslarından, güz yarıyılı, kış tatili, bahar yarıyılı ve yaz 

tatili olmak üzere dört ayrı dönemde yararlanılabilir. Lisans ve lisansüstü programlarında uygun 

olan derslerde Coursera içerikleri kullanılabilir. Ancak öncelik lisans programlarına verilir. 

(2) Kış ara tatilinde Coursera lisanslarının kullanımında, Coursera’dan faydalanmak isteyen 

öğrencilerin ders talepleri alınır. Coursera lisansı sayısı (910 öğrenci lisansı) ve ders sayısı 

(100) dikkate alınarak, kullanıma açılacak Coursera derslerinin listesi belirlenir. Öğrenciler 

güz yarıyılı derslerinin bittiği tarihten, Bahar yarıyılı kayıtlarının başladığı tarihe kadar olan 

süre içinde bu derslerden faydalanırlar. Yaz döneminde de benzer şekilde Coursera 

derslerine yönelik talepler alınarak (öğrencilerden, akademik ve idari personelden, 

mezunlardan ve SEM’den) gerekli planlamalar yapılır. 
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(3) Cousera öğrenci lisanslarının Fakültelere dağıtılmasında, öğrenci sayıları dikkate alınarak 

ilgili yarıyıl ders kayıtları başlamadan 8 hafta önce yapılır. Bu kapsamda, Fakülteler 

Coursera derslerinin kullanımına ilişkin planlamalarını, kendilerine verilen öğrenci lisans 

sayılarını dikkate alarak yaparlar.  

(4) Akademik yarıyıl başlamadan 6 hafta önce, Coursera içeriklerinin kullanılacağı TEDÜ 

derslerinin listesi ve bu derslerde kullanılacak Coursera dersleri belirlenir. TEDÜ-Coursera 

Dersleri Eşleştirme Listesi Formu kullanılarak, Bölüm Başkanlıkları tarafından Eğitim 

Faaliyetleri Planlama ve Destek Ofisi’ne iletilir.  Coursera derslerinin kullanılacağı TEDÜ 

derslerinin belirlenmesinde, 3. ve 4. sınıfın zorunlu derslerine öncelik verilir. Birinci sınıf 

derslerinde Coursera kullanımı öğrencilerin İngilizce dil düzeyi nedeniyle önerilmez.  

Sadece, tam zamanlı öğretim elemanlarının vereceği TEDÜ dersleri Coursera dersleri ile 

eşleştirilmek üzere seçilir.  Ancak takım öğretimi yapılan derslerde saat ücretli öğretim 

elemanı olması durumunda, dersi veren tüm öğretim elemanları Coursera içeriklerini bu 

derslerde kullanabilirler. 

(5) Coursera içeriklerinin kullanılacağı TEDÜ derslerinin kesin kontenjanları ve Bölümlerin 

kullanacağı lisansların dağılımı, dersi verecek öğretim üye ve görevlileri, ilgili Rektör 

Yardımcısı, BT Yöneticisi, Eğitim Faaliyetleri Planlama ve Destek Ofisi ile TEDÜ 

Coursera Destek Sorumlusunun katıldığı toplantılarda akademik yarıyıl başlamadan 5 hafta 

önce kesinleştirilir.  

(6) Coursera ders listesi, Coursera Firması Yetkinlik Dönüşüm Ekibine iletilerek, TEDÜ 

derslerini desteklemek amacı ile seçilen Coursera içeriklerinin doğrulanması ve eğer varsa 

alternatif Coursera derslerinin listeye eklenmesi talep edilir.  

(7) Akademik yarıyıl başlamadan 4 hafta önce, TEDÜ dersleriyle eşleşen Coursera derslerinin 

kesinleşen listesi, Fakülte Dekanlarına iletilir.  

(8) Bahar yarıyılı kayıtları başlamadan 4 hafta önce, derslerinde Coursera kullanacak öğretim 

elemanlarına Coursera lisansı atanır. Lisans atamasının ardından öğretim elemanları ilgili 

Coursera dersinin içeriklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini vb. incelerler. 

Derslerinde bu içerikleri hangi haftalarda ve nasıl kullanacaklarını belirlerler. 

(9) Coursera dersi içeriklerinin kullanılacağı kredili TEDÜ dersinin izlencesinde dersin adı ve 

kodunun altına C - TEDÜ yazılır. Bir dere, Coursera’dan faydalanılacak ders sayısı sınırları 

da dikkate alınarak, birden fazla Coursera dersi dahil edilebilir. Bu Coursera derslerinden 

bir tanesi öğrenicilerin sertifika alacakları ya da derste temel olarak kullanacakları ders 
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olarak seçilebilir, diğer ders destekleyici olarak kullanılabilir ve sertifika alıp almamak 

öğrencinin seçimine bırakılabilir. Öğretim elemanları derslerine, “Guided Project”leri de 

dahil edebilir (Yönlendirilmiş projeler, öğrencilerin mesleki alanları ile ilgili birtakım 

becerileri iki saat veya daha az bir sürede uygulamalı olarak öğrenmesini hedefleyen 

interaktif projelerdir.)  

(10) Bir akademik yarıyılda bir C - TEDÜ dersini alan öğrenciler, bu dersin yanı sıra açık 

olan diğer Coursera derslerinden ve Career Academy’den faydalanırlar.  TEDÜ Coursera 

Destek Sorumlusu, ders Ekle-Bırak dönemini takip eden hafta, öğrencileri Coursera’dan 

alabilecekleri diğer dersler ve Career Academy hakkında bilgilendirir.  

(11) Coursera dersinin öğrencilere getirdiği yük, bir saatlik dersin AKTS kredisi 0.030 

olacak şekilde hesaplanır. Bu kapsamda 15 saatlik bir Coursera dersinin AKTS kredisi 0.45 

olacaktır. Coursera derslerinin kullanıldığı C - TEDÜ derslerinde, öğrenci ders yükü 

hesaplanmalarında bu konu dikkate alınır. 

Coursera derslerine kayıt  

MADDE 4 – (1) Ders Ekle-Bırak döneminin tamamlanmasını takip eden ilk iş günü, C – TEDÜ 

derslerindeki öğrencilere TEDU Coursera Destek Sorumlusu tarafından Coursera lisansı 

ataması yapılır. Lisans atanmasını takip eden iki gün içinde öğrencilere çevrimiçi “Coursera 

Kullanımı Eğitimi” verilir ve kendileri ile gerekli kullanım kılavuzları ve video bağlantıları 

paylaşılır. 

(2) Öğrenciler Coursera içerikleri ile desteklenecek C - TEDÜ derslerine, diğer TEDÜ 

derslerinde olduğu gibi https://registrar.tedu.edu.tr/ders-kayitlari sayfasında yer alan ders 

kayıt kılavuzuna göre kayıt olurlar. Ders kayıt dönemlerinde, C-TEDÜ derslerinde herhangi 

bir kontenjan artırımına gidilmez. 

(3) Kayıt dönemi sonrasında, C - TEDÜ derslerine kayıt olan öğrencilerin sayıları ve bu dersler 

için gereken Coursera lisans sayıları TEDÜ Coursera Destek Sorumlusu tarafından takip 

edilir. Ekle-Bırak döneminde C - TEDÜ derslerinde oluşan kontenjan artış ihtiyacı ve buna 

bağlı olarak gereksinim duyulan lisans sayıları değerlendirilir, ilgili Rektör Yardımcılığına 

iletilir. 

Derslerin yürütülmesi 

MADDE 5 – (1) . C - TEDÜ derslerini alan öğrenciler, dersin öğretim elemanı tarafından 

Coursera içeriklerinin nasıl kullanılacağına ilişkin olarak dersin ilk toplantısında detaylı olarak 

bilgilendirilirler. Bu bilgiler ders izlencesinde de verilir. Öğretim elemanı hangi haftalarda 

https://registrar.tedu.edu.tr/ders-kayitlari
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Coursera içeriklerinin kullanılacağı, derslerde uygulanacak öğretim, ölçme ve değerlendirme 

yöntemleri, Coursera ödev ve sınavlarının nasıl takip edileceği, Coursera derslerinden alınan 

puan ve sertifikanın öğrenci notuna etkisi gibi konuları öğrencileri ile paylaşır. 

(2) 2023 bahar yarıyılında yapılacak pilot uygulamada, Coursera içerikleri C - TEDÜ 

derslerinde destekleyici materyal olarak kullanılır. Tüm ders saatleri öğretim elemanı 

tarafından yüz yüze yürütülür. Ancak, Coursera içeriklerinin kullanıldığı haftalarda, ders 

harmanlanmış öğretim yöntemi ile yürütülebilir. Bu durumda öğrenciler, Coursera dersinin 

ilgili kısımlarını önceden öğrenmiş olarak yüz yüze yapılacak derse gelirler. Ders saatinde 

dersin öğretim üyesi/görevlisi, Coursera dersinde kapsanan konunun kısa bir özetini, aktif 

öğrenme yöntemlerinin kullanıldığı sınıf içi uygulamaları yapabilir. Eğer varsa gerekli 

gördüğü ilave konuları aktarır ve öğrencilerin sorularını cevaplar. Coursera içeriklerinin 

kullanılacağı haftalarda öğrencilerin yüz yüze derse gelmeden önce tamamlaması gereken 

ödevler öğretim elemanı tarafından en açıklanır. (2023 Bahar döneminde yapılacak 

uygulamalar için yazılmıştır. Geçici maddedir). 

Ölçme ve Değerlendirme 

MADDE 6 – (1) Öğrencilerin Coursera dersinde ilerlemeleri ve başarı düzeyleri, bu derse 

“Admin” olarak atanan öğretim elemanı tarafından takip edilir. Birden fazla şubesi olan 

derslerde sadece bir öğretim elemanı “Admin” olarak atanabilir. 

(2) Bir Coursera dersi bütün olarak bir TEDÜ dersinde kullanılacaksa, öğrenci bu dersi 

tamamlayıp sertifikasını alır. Öğretim elemanı, öğrencinin sertifikasını tamamlayıp 

tamamlamadığını “Admin” rolü ile takip eder. Coursera dersinin sadece belli modüllerinin 

TEDÜ dersinde kullanıldığı durumlarda ise öğrenci, öğretim elamanı tarafından 

tamamlanması belirtilen ders modüllerini ve ilgili ölçme-değerlendirmeleri tamamlar. Bu 

durumda öğrenciden sertifikasını teslim etmesi beklenmez. Ancak öğrenci kendisi isterse 

sertifikasını alabilir. Öğrencinin Coursera dersindeki ilerlemesi dersin öğretim üyesi 

tarafından “Admin” rolüyle takip edilir. Öğretim elemanı Coursera dersinin özeliklerini 

(süresi, içerikleri,) ve TEDÜ dersinde nasıl kullanacağına (kaç modülünün derse dahil 

edileceği, sertifika alınıp alınmayacağı) bağlı olarak öğrencinin TEDÜ dersinden alacağı 

nota hangi oranda etki edeceğine karar verir. Bu oran %5 ile %20 arasında değişir.  

(3) Coursera içeriklerinden elde edilen öğrenme kazanımları, dersin öğretim elemanı tarafından 

da ölçülür ve değerlendirilir. Coursera dersinin içerikleri kapsamında yapılacak ölçme ve 

değerlendirme yöntemi ders izlencesinde açıkça ifade edilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Sorumluluk 

MADDE 7 – (1) Tüm Fakülte ve Bölümler, bu Usul ve Esaslar ile kendilerine verilen görevlerin 

mevzuata uygun olarak ve etkin bir şekilde yürütülmesinden ve Eğitimden Sorumlu Rektör 

Yardımcılığına gerekli bilgi akışının sağlanmasından sorumludur. 

(2) Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı, BT Müdürlüğü, TEDÜ Öğretme ve Öğrenme 

Merkezi ve TEDÜ Coursera Sorumlusu, Coursera çevrimiçi öğrenme platformunun 

derslerde kullanım Teknik süreçlerinin verimli ve etkili yürütülmesinde görev alır. 

(3) Coursera platformun kullanım etkinliğinin ve eğitim-öğretim kalitesine katkıları ilgili 

Rektör Yardımcılığı koordinasyonunda, TEDÜ Öğretme ve Öğrenme Merkezi tarafından 

yapılır. 

MADDE 8 – (1) Bu Usul ve Esaslar, TEDÜ Senato kararı ile yürürlüğe girer. 

MADDE 9 – (1) Bu Usul ve Esasları TEDÜ Rektörü yürütür. 
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