1. Uzaktan öğretim faaliyetleri
Senkron ve asenkron uygulamalar:
Üç fakülte bünyesinde yer alan 3 ortak program ve 13 diploma programındaki Lisans
dersleri, iki enstitü bünyesinde yer alan 5 Anabilim Dalındaki lisansüstü dersler ve İngilizce
Hazırlık Okulu dersleri Moodle platformu üzerinde tanımlandı. Her dersin öğretim üyesi ve
araştırma görevlisi atamaları yapıldıktan sonra dönem başında derslere kaydını tamamlamış
öğrencilerin listesi OBS üzerinden çekilip uzaktan eğitim sistemindeki derslere eklendi.
Haftalık senkron ders programı hazırlandı ve öğretim üyeleri ile öğrencilere duyurulduktan
sonra uzaktan eğitim faaliyetlerine 6 Nisan 2020 Pazartesi başlanıldı. Kurulan sistem Big Blue
Button uygulaması ile senkron eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesini sağlamaktadır. Senkron
yürütülen her dersin video kaydının otomatik oluşturulması ile söz konusu derse ders
sonrasında asenkron erişim olanağı da bulunmaktadır. Ayrıca Uzaktan Eğitim Sisteminin
yapılandırıldığı Moodle platformu tümüyle asenkron yürütülen derslerin ders materyallerinin
(örneğin videolar, ses kaydı eklenmiş sunumlar, ev ödevleri, gibi) uzaktan eğitim sistemi
üzerinden derse kayıtlı öğrencilerin erişimi için yüklenebilmektedir. Senkron ve asenkron
derslere erişim için öğrencilerimizin kendi kullanıcı adları ve şifreleri ile sisteme giriş
yapmalarının zorunlu olduğu bir yapı bulunmaktadır. Asenkron derslerde Moodle
platformunu kullanmak istemeyen öğretim üyelerimiz için de öğrencilerle her türlü doküman
paylaşımını yapabilmeleri için sunucumuz üzerinde paylaşım alanları oluşturuldu. İlk üç
haftanın istatistikleri:

Online Eğitim Ders Sayısı İstatistikleri
Fakülte
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Enstitü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Temel Bilimler ve Ortak Dersler
Koordinatörlüğü
Yabancı Diller Koordinatörlüğü
TOPLAM
Online işlenen
Online ve Offline işlenen
Yalnızca offline işlenen

Ders Sayısı
50
24
28
47
23
28
15
215
132
83
45

Online Eğitim Erişim İstatistikleri
Hafta içi günlük erişim
Hafta sonu günlük erişim

500 - 580 arası
180 - 200 arası

Sınav Uygulamaları
Üniversitemiz Senatosu tarafından ara sınavların 4 - 10 Mayıs 2020 tarihleri arasında
yapılmasına karar verilmiştir. Ara sınavların aşağıdaki yöntemlerden sadece bir tanesi

ile yapılabileceği ve ara sınav notunun ağırlığının en fazla %20 olması Senatomuz tarafından
onaylanıp öğretim üyelerimize duyurulmuştur:
· Ödev
· Proje
· Online Sınav (Online ders sırasında oluşturulacak çoktan seçmeli soru kullanılarak)
Öğretim üyelerimize e-posta yoluyla senkron yapılacak sınavlar için aşağıdaki açıklama
gönderilmiştir:
“Online sınavlar Moodle üzerinden BigBlueButton uygulaması ile online eğitim sırasında
yapılacaktır. Bu tür ara sınavlar haftalık olarak yapılacak oturumlara yayılarak (her
oturumda birkaç soru sorarak), veya tek bir sınav oturumu şeklinde yapılabilecektir.”
Senkron sınav dışında yapılacak ara sınav değerlendirmeleri için ise öğretim üyelerimize
aşağıdaki metin iletilmiştir:
“Sadece ödev veya proje verecek olanlar, kendi duyurularını Moodle üzerinden yapabilir ve
ödevleri, e-posta ile Moodle üzerinden teslim alabilirler. Ancak, YÖK denetimlerine yönelik
olarak, elektronik formatta alınan tüm raporların değerlendirildikten sonra çıktısının
alınarak dersin vize evrak dosyasına konulması zorunludur.”

Öğretim elemanlarına verilen senkron eğitimler:
Tüm öğretim elemanlarımıza Uzaktan eğitim sistemimiz üzerinden 27 Mart, 1 ve 2
Nisan 2020 günlerinde, her birisi 2 saatin üzerinde süren üç oturumda sunumlar ve
soru/cevap şeklinde devam eden senkron eğitimler verildi. Ek olarak öğretim üyelerimizin
sordukları sorular baz alınarak bir “Sıkça Sorulan Sorular” dokümanı hazırlanarak Uzaktan
Eğitim Sisteminin giriş sayfasından erişimi sağlandı. Öğretim elemanlarımızın uzaktan eğitim
sistemi ile ilgili her türlü sorunu iletebilecekleri bir e-posta adresi tanımlanarak kullanıma
açıldı. Bu adrese gelen her türlü sorunu çok kısa süre içinde çözüme ulaştırmak üzere gerekli
koordinasyon oluşturuldu.
Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları:
Uzaktan eğitim sistemine giriş, derslere erişim, senkron eğitime katılım, haftalık
senkron eğitim ders programı konusunda tüm öğrencilerimize Öğrenci Bilgi Sisteminde yer
alan e-posta adresleri üzerinden gerekli bilgiler gönderildi. Bu iletileri e-posta hesaplarından
kontrol etmeleri için ayrıca yine sistemimizde kayıtlı telefon numaralarına kısa mesajla bilgi
gönderildi. Yine ayrı kısa mesajla uzaktan eğitimin başlayacağı tarih bildirildi. Aynı duyurular
üniversitemiz ana sayfasında yer alan “Duyurular” bölümünde yayınlandı. Öğrencilerimize ve
öğretim elemanlarınıza yönelik uzaktan eğitim ile ilgili duyurular Uzaktan Eğitim Sisteminin
giriş sayfasında güncel olarak yer almaktadır. Sistemin kullanımına ve uzaktan eğitim
sisteminde verilen derslerin değerlendirilmesine yönelik bir anket uygulanacaktır. Bu anket
ile elde edilecek bilgilerle uzaktan eğitim sisteminin sorunları, geliştirilmesi gereken yönleri ve
eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik yapılabilecekler belirlenecektir.

