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  TOPLANTI YERİ    : Enstitü Toplantı Salonu 

  TOPLANTI TARİHİ  : 20.07.2020 

 TOPLANTI SAATİ  : 16:00 

 

GÜNDEM MADDELERİ: 
1. Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünün Uzaktan Eğitim Süreci görüş ve öneri talebi ile ilgili Enstitümüz 

Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen yazıların görüşülmesi. 

 

Enstitümüz Kalite Komisyonu, Enstitü Müdürü Doç. Dr. Emin Hüseyin ÇETENAK’ın 

başkanlığında 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 16.00’da Enstitümüz Toplantı Salonunda toplanarak 

aşağıdaki kararları almıştır. 

 

KARAR NO 2020/3: Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünün Uzaktan Eğitim Süreci görüş ve öneri 

talebi ile ilgili Fakültemiz Bölüm Başkanlıklarından gelen yazılar görüşüldü.  

 Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünün 02.07.2020 tarihli ve E.26858 sayılı yazısına isnaden 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Fakültemizde yürütülen uzaktan eğitim sürecinin 

değerlendirilmesi ve gelecekte daha bir sürece yönelik Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen görüş ve 

öneriler doğrultusunda uzaktan eğitim sürecinde karşılaşılan güçlükler, fırsatlar ve iyileştirilmesi gereken 

yönlerin aşağıda belirtildiği şekliyle kabulüne ve kararın Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğüne 

bildirilmesine oy birliğiyle karar verildi. 

 

Güçlükler  

 Uzaktan eğitim kapsamında yürütülen derslere ait materyallerini yükleme alanlarının yetersiz olması. 

 Teknik yetersizlikler örneğin mobil uyumluluk desteğinin olmaması, bağlantı problemleri vb. 

 Öğrencilerin dersi takip durumlarının etkin bir şekilde kontrolünün sağlanmasındaki zorluklar. 

 Asenkron olarak yürütülen derslerde öğrencilerden etkin geri dönüş alınamaması. 

 Bilgisayarı ve İnternet erişimi olmayan öğrencilerin dersleri takipte yaşadığı zorluklar.  

 Öğretim üyelerinin hazırladığı ders materyallerinin telif güvencesiyle ilgili herhangi bir yasal dayanak 

bulunmaması. Ayrıca açık kaynak olarak sunulan açıköğretim yayınları gibi kaynaklarla ilgili de yasal 

bir temel olmaması.  

 

Fırsatlar  

 Uzaktan öğretim süreci, eğitim-öğretime sağlık, maddi imkânsızlık, çalışmak zorunda olmak, ailevi 

sebepler gibi pek çok etkenlerle katılamayacak olan öğrencilerin eğitim sürecini uzaktan takip ederek 

devam ettirme imkânı sağlayan önemli ve gerekli bir süreçtir. 

 Uzaktan öğretim süreci içerisinde konularla ilgili oluşturulan ya da oluşturulacak her türlü sesli veya 

sessiz slayt sunum, pdf ve diğer görsel ya da yazılı kaynaklar ders içeriklerine ilişkin veri deposu 

oluşturulmasına ve öğrencilerin dersi tekrar dinleyebilmesine de imkân sunmaktadır.  

 Uluslararası öğrenciler için de yer değiştirmeden kendi ülkelerinde derslere uzaktan katılabilme, farklı 

öğretim üyeleri tanıyabilmelerine de olanak sağlamaktadır.  

 Modern ve teknolojik eğitim araçları/imkanları hem öğrenci hem de öğretim elemanları tarafından 

benimsenmektedir.  
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 Dijital ortamlarda yapılan bazı derslerde başka üniversitelerin öğretim üyelerinin veya alanında uzman 

olan kişiler kolaylıkla konuk alınabilir. 

 

 

İyileştirme Önerileri  

 Uzaktan Eğitim konusunda tüm tarafların Koronavirüs Salgını konusundaki hassasiyetini gözeterek 

bir Yönerge hazırlanmalıdır. 

 Yönergede özellikle lisansüstü eğitimde bir araya gelinerek yapılan tez savunmaları, yeterlik, seminer 

vb. sınav ve toplantılarda tüm katılımcıların hakları (Öğrenci, danışman ve jüri üyeleri) güvence altına 

alınmalıdır.   

 Yönergede öğretim üyelerinin telif hakları ile ilgili de düzenlemeler yapılmalıdır 

 Ders materyallerinin sistematik bir şekilde hazırlanması ve organize edilmesi hatta basılı yayına 

dönüştürülmesi konusunda üniversitenin çeşitli birimleri tarafından öğretim üyelerinin 

desteklenmelidir. Bu konuda üniversite bünyesinde bir yayınevi açılması değerlendirilebilir.  

 Haftalık ders izlence ve telif hakkı rıza beyan formlarının her ders için dönemlik olarak istenmelidir 

veya mergene (veya kullanılacak diğer sistemlere) yüklenir yüklenmez bu formların sistem tarafından 

otomatik oluşturulmalıdır.   

 Teknik alt yapıdaki eksikliklerin giderilmelidir.  

 Çevrimiçi sınavlar için yazılımlar satın alınmalı veya geliştirilmelidir.   

 Personel bilgisayarları daha güçlü ve performanslı hale getirilmelidir. 

 Dijital ortamda yapılacak tez savunmaları, seminer vb. toplantı veya sınavlar için sınav salonlarının 

kurulmalıdır.   

 Öğrenciler ile tek bir iletişim sistemi/kanalı üzerinden irtibata geçilmeli ve bu sistemin kusursuz 

çalışması sağlanmalıdır.  

 Ögris ve kullanılacak uzaktan eğitim sistemi entegre hale gelmelidir. 

 Uzaktan eğitim sisteminin kullanılmasına yönelik öğrencileri bilgilendirici görsel kaynaklar ya da 

videolar ile bilgilendirmeler yapılmalıdır.  

 Ödevler için farklı yöntemler geliştirilmeli ve ödevler için entegre intihal programları olmalıdır. 

 Öğrencilerin derse devamlarının otomatik olarak sistem tarafından takip edilebilmelidir.   

 Talep eden öğretim elemanlarına online dersler için ayrı bir oda hazırlanmalıdır. 

 Salgınla ilgili hem kötümser hem de iyimser senaryolara göre hazırlıklar yürütülmelidir. Örneğin bir 

taraftan tamamen uzaktan eğitime uygun altyapı oluşturulmalı diğer taraftan salgının azalma olasılığı 

öngörülerek derslikler ve öğrenci sayıları “yeni normale” uygun olarak yeniden düzenlenmelidir. 

 Lisansüstü eğitimde öğrenci alımlarında yapılan mülakat sınavları online yapılabilmelidir. 
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 Doç. Dr. Emin Hüseyin ÇETENAK 

Müdür 

 

 

   

Dr. Öğr. Üyesi Özkan HAYKIR 
Müdür Yardımcısı 

Dr. Öğr. Üyesi Turgay DÜĞEN 
Müdür Yardımcısı 

 

 

   

   

   
Prof. Dr. Fatih YÜCEL 

İktisat 

Anabilim Dalı Başkanı V. 

Prof. Dr. Murat AKIN 
İşletme 

Anabilim Dalı Başkanı V. 

Prof. Dr. Ziya AVŞAR 
Türk Dili ve Edebiyatı 

Anabilim Dalı Başkanı V. 

   

   

   
Prof. Dr. Bayram ÜNAL 

Sosyoloji 

Anabilim Dalı Başkanı V. 

Prof. Dr. Hikmet KORAŞ 

Çağdaş Türk Lehçeleri ve 

Edebiyatları 

Anabilim Dalı Başkanı V. 

Prof. Dr. Nevzat TOPAL 
Tarih 

Anabilim Dalı Başkanı V. 

   

   

   
Doç. Dr. Emin Hüseyin ÇETENAK 

Bankacılık ve Finans 

Anabilim Dalı Başkanı V. 

Doç. Dr. Serkan TAFLIOĞLU 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler 

Anabilim Dalı Başkanı V. 

Doç. Dr. Zait Burak AKTUĞ 
Beden Eğitimi ve Spor 

Anabilim Dalı Başkanı V. 

   

   

  

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Hava TAHTALIOĞLU 

Kamu Yönetimi 

Anabilim Dalı Başkanı V. 

Dr. Öğr. Üyesi Hünkar GÜLER 

Maliye 

Anabilim Dalı Başkanı V. 

Dr. Öğr. Üyesi Resul BAĞI 
Müzikoloji 

Anabilim Dalı Başkanı V. 

   

  

 

 

   
Doç. Dr. Arzum BÜYÜKKEKLİK 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik 

Yönetimi 
Anabilim Dalı Başkanı V. 

Dr. Öğr. Üyesi Cahit KORKU 

Sağlık Yönetimi 
Anabilim Dalı Başkanı V. 

Dr. Öğr. Üyesi Turgay DÜĞEN 

Avrasya Araştırmaları 
Anabilim Dalı Başkanı V. 

   

 

 

 

  

 


