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GENEL BİLGİLER 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(AFSUZEM) 11 Mart 2019 tarihinde resmî gazetede yayınlanarak faaliyetlerine başlayan 

üniversitemizin ilk araştırma merkezlerinden birisidir. Covid-19 pandemisi öncesinde 

kuruluşunu tamamlamış olması üniversitemizin uzaktan eğitime geçişinde büyük  bir avantaj 

sağlamıştır. Pandemi döneminde üniversitemizin uzaktan eğitime geçişi sürecinde 

AFSUZEM’in yaptığı faaliyetler aşağıda özetlenmiştir. 

 

o Öğretim elemanı ve teknik personel eğitimleri 

o Eğitim materyallerinin (video ve pdf dökümanlar) oluşturulması ve ihtiyaçlara 

göre geliştirilmesi 

o Mevcut derslerin ÖYS sistemine aktarımı 

o Öğrencilerin derslerle ilişkili şekilde ÖYS (Öğrenme Yönetim Sistemi) 

sistemine aktarılması 

o Öğretim elemanlarının derslerle ilişkili şekilde ÖYS sistemine aktarılması 

o İstatistik ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

o Öğrencilerin oryantasyon ve çeşitli konularda eğitim faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi 

o Öğretim elemanı ve öğrencilere yönelik webinerlerin gerçekleştirilmesi 

o Uzaktan eğitimin iyileştirilmesine yönelik AR-GE faaliyetleri 

o İçerik geliştirme hizmetlerinin sağlanması 

o Uzaktan eğitim ile ilgili diğer iş ve işlemler 

 

Üniversitemiz Anadolu Üniversitesi ve Bilişim Teknolojileri Kurumu (BTK) işbirliği 

ile Mergen Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden uzaktan eğitimöğretim faaliyetlerini 

gerçekleştirmektedir. Mergen Öğrenme Yönetim Sistemi canlı ders öğrenme aracı olarak 

BigBlueButton konferans sistemini kullanmaktadır. Ayrıca uzaktan eğitim birimimiz tarafından 

Microsoft Türkiye yetkilileri ile iletişime geçilerek Microsoft Teams konferans sistemi Mergen 

Öğrenme Yönetim Sistemine entegre edilmiştir.  Üniversitemiz tarafından kullanılan Mergen 

Öğrenme Yönetim Sistemine ait ana ekran görüntüleri Şekil 1’de sunulmuştur.. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190311-1.htm


 

 

 

Şekil 1 Sisteme giriş ekranı 

 

Şekil 1’de de görüldüğü üzere kullanıcılar ilk girişlerini e-devlet üzerinden 

gerçekleştirmekte ve sonrasında şifrelerini değiştirmektedirler.  Öğretim elemanları ise almış 

oldukları dersleri kontrol panellerinde Şekil 2 ve Şekil 3’deki gibi görmektedirler. 

 

 

Şekil 2 Mergen Öğretim Elemanı görünümü 



 

 

 

 

  

Şekil 3 Mergen öğrenci ders paneli 



 

 

A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

1. Misyon ve Stratejik Amaçlar  

1.1. Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler 

Misyonumuz:  

• Ülkemizin ve milletimizin temel değerlerine ve ileriye dönük gelişim hedeflerine uygun 

eğitim sunmak, 

• Bilgi toplumunun ihtiyaçları doğrultusunda üniversitemiz tarafından açık ve uzaktan 

eğitim yoluyla sunulan tüm dersler ve programlar için gerekli teknik standartları 

belirlemek ve uygulamaya dönüştürmek,  

• Açık ve uzaktan eğitim amaçlarına uygun bir altyapı ve ortam oluşturmak,  

• Açık ve uzaktan eğitim programlarının başarı ile yürütülmesi için üniversite içi ve 

üniversite dışındaki kurumlarla iş birliği içerisinde olmak,  

• Açık ve uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili çalışmaların takip edilmesi, raporlanması ve 

değerlendirilmesini sağlamak,  

• Uygulama ve araştırma çalışmaları yürütmek ve planlanan yeni çalışmalara destek 

olmak,  

• Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde bulunmak ve proje faaliyetleri 

yürütmek,  

• Uzaktan yükseköğretim yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak,  

• Teknoloji tabanlı eğitimin amacına uygun bir öğrenme-öğretme ortamı oluşturmak ve 

bu alanda yenilikçi ve öncü bir merkez olmaktır.  

Vizyonumuz:  

• Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinin bilgi ve deneyimlerini uzaktan eğitim 

yoluyla daha geniş kitlelere ulaştırmak,  

• Kişiselleştirilmiş ve öğrenci merkezli bir öğrenme deneyimi oluşturmak,  

• Zaman ve mekân gibi çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan eğitimde fırsat eşitliğini 

tehdit eden unsurları ortadan kaldırmaya yönelik çözümler üreten,  

• Teknoloji kullanımı ve uzaktan eğitim uygulamaları ile Dijital Vatandaş yetiştirme 

sürecine destek sunmak,  



 

 

• Yaşam boyu öğrenmeye destek oluşturacak uygulamaları yürütmek, ulusal ve 

uluslararası alanda uzaktan eğitim araştırmaları açısından öncü ve ilerici politikalara 

katkı sunmaktır.  

Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler  

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma eğitim süreçlerine ilişkin olarak; stratejik plan kapsamında 

stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusundaki tüm birimleri ve alanları kapsayan uygulamalar 

sistematik olarak ve kurumun iç kalite güvencesi sistemi ile uyumlu olarak izlenmekte ve 

paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.  

Kanıtlar 

Üniversitemizin 2023-2027 Yılları Stratejik Planı Mevcut Durum Analizi raporunda 

uzaktan/karma eğitimle ilgili belirlemiş olduğu amaç ve hedefler aşağıda sunulmuştur. İlgili 

plana https://strateji.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/8/2021/09/Durum-Analizi-

TASLAK.pdf adresinden erişim sağlanabilir. Bu raporda da görüldüğü üzere Afyonkarahisar 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim modeli arasında bir tercih 

yapmak yerine iki modelinde beraber yürütüldüğü karma (hibrid) eğitim modelini benimsemiş 

ve bu stratejik hedef doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmektedir. 

 

1.2. Kalite güvencesi, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve 

yönetim sistemi politikaları  

 

Üniversitemiz uzaktan/karma eğitim politikamızın temelini öğrenci merkezli, şeffaf, 

açıklanabilir, raporlanabilir, kolay erişilebilir, kolay kullanılabilir, kullanıcı dostu, ücretsiz ve 

sürdürülebilir senkron ve asenkron araç ve içeriklerle eğitim-öğretim hizmetlerinin zaman ve 

mekandan bağımsız olarak gerçekleştirilmesi oluşturmaktadır. Bu temel yaklaşıma bağlı olarak 

oluşturulan eğitim politikamızın öğeleri şu şekildedir: 

• Üniversitemizin diğer birimleriyle koordinasyon içerisinde uzaktan eğitim 

hizmetlerinin daha etkili hale getirilmesinin sağlamak, 

• Üniversitemizin eğitim-öğretim politikası doğrultusunda paydaşlarımıza yönelik 

rehberlik ve eğitim faaliyetleri düzenlemek, 

• Sürdürülebilir ve yönetilebilir uzaktan/karma eğitim altyapısını sağlamak, 

• Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliklerinin geliştirilmesini sağlamak, 

https://strateji.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/8/2021/09/Durum-Analizi-TASLAK.pdf
https://strateji.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/8/2021/09/Durum-Analizi-TASLAK.pdf


 

 

• Uzaktan eğitim ortamlarını kullanıcı dostu ve özel gereksinimli bireylerin de rahatlıkla 

kullanabileceği şekilde tasarlamak, 

• Uzaktan eğitim süreçlerinde gerçekleşen tüm faaliyetlerin detaylı raporlanabilmesini 

sağlamaktır. 

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan eğitim politikalarının kurumun diğer faaliyet alanlarına (kalite 

güvencesi sistemi, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi) ilişkin kurumsal 

politikalarla ilişkileri kurulmuş ve politikalardaki bu bütüncül yapı iç kalite güvence sistemini 

yönlendirmektedir; sonuçlar izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler ve 

tedbirler alınmaktadır.  

• 26 kişilik Uzaktan eğitim koordinasyon grubu ile farklı tarihlerde 20’nin üzerinde zoom 

toplantıları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca uzaktan eğitim süreciyle ilgili her türlü 

bilgilendirme grup üyeleriyle paylaşılmıştır.  

 

 

Şekil 4. Örnek-2 Nisan tarihli 2020 tarihli AFSU uzaktan eğitim koordinasyon gurubu ile 

gerçekleştirilen toplantının kanıtı 



 

 

 

Şekil 5 18 Mayıs 2020 tarihli uzaktan eğitim koordinasyon gurubu ile gerçekleştirilen Zoom 

Toplantı Görüntüsü 

Her bir akademik birimi temsilen dekan yardımcıları ve müdür yardımcılarından oluşan uzaktan 

eğitim koordinasyonu birim sorumluları belirlenmiştir. Böylece uzaktan eğitim açısından ortak 

ve etkili bir şekilde hızlı politikalar ve etkili kararlar alınarak sürecin işbirliği içerisinde 

yürütülmesi amaçlanmıştır. 

 

Şekil 6 AFSUZEM Koordinasyon Birim Sorumluları 

https://uzem.afsu.edu.tr/uzem-koordinasyon-birim-sorumlulari/


 

 

Paydaşlar ile gerçekleştirilen toplantılar 

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Araştırma Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Niğde 

Üniversitesi, AFSÜ öğrenci işleri yazılım ve otomasyon firması, Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı, AFSUZEM ve AFSÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı arasında koordineli olarak 

uzaktan açısından teknik altyapının iyileştirilmesine yönelik belirli aralıklarla teknik toplantılar 

gerçekleştirilmiştir. Bu toplantı faaliyetlerine ilişkin örnek görüntü Şekil 7’de verilmiştir.  

 

Şekil 7 Paydaşlar toplantısı 23.12.2020 

A.1.3. Kurumsal performans yönetimi  

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan eğitim süreçleriyle ilişkili tüm performans göstergeleri sistematik 

ve durumun iç kalite güvencesi sistemi ile uyumlu olarak izlenmektedir. Elde edilen sonuçlar 

paydaşlarla birlikte değerlendirilerek karar almalarda kullanılmakta ve performans yönetimine 

ilişkin önlemler alınmaktadır. 

Kanıtlar 

• Whatsapp Uzaktan Eğitim Koordinasyon gurubu ile istatisriksel veri paylaşımı örneği 

 

Şekil 8  Uzaktan eğitim koordinasyon grubu ekran görüntüsü 



 

 

 

 

Şekil 9 Mergen Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanıcı İstatistikleri 



 

 

Üniversitemiz uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezi olarak birimimiz ve iç 

paydaşlarımızı ilgilendiren ve bağımsız araştırma merkezlerince yapılan araştırma sonuçlarını dikkatli 

bir şekilde analiz ederek eksik ve üstün yönlerimizi belirleyerek kısa ve uzun vadeli politikalar 

belirlemekteyiz. Bu kapsamda Üniversite Araştırmaları Laboratuvar tarafından ortaya konan sonuçlar 

ise Şekil 10’da verilmiştir.  

Şekil 10 UNIAR https://www.uniar.net 

 

Kanıt 

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı araştırma sonuçları verilerine göre Üniversitemiz 2020-

2021 yılında Mergen Öğrenme Yönetim Sistemini kullanan 12 Üniversite içerisinde Cerrahpaşa 

Araştırma Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesinden sonra “Öğrenim Deneyimi 

Tatminkarlığı” sıralaması açısından 3. Sırada yer almaktadır. Ayrıca bir önceki yılın 

istatistiklerine göre ise Üniversitemiz 103’ten 92. Sıraya yükselerek önemli bir gelişim 

göstermiştir. Benzer şekilde Uzaktan Eğitim birimimiz ve ilgili akademik birimlerimiz 

tarafından oluşturulan iletişi ve destek kanalları ile bu kategoride 126. sıradan 104. sıraya 

yükselerek 22 basamaklık bir gelişim göstermiştir. “Akademik Destek ve İlgi” sıralamasında 

Eskişehir Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Üniversitesinden sonra 3. 

Sırada yer almıştır. Bölge Üniversiteleri açısından ise Üniversitemiz Isparta Süleyman Demirel 

Üniversitesi haricinde “Öğrenim Deneyimi Tatminkarlığı” sıralaması açısından performans 

olarak ön sıradadır. UNIAR araştırma merkezi tarafından yapılan araştırma sonuçlarının analizi 

Şekil 11’te verilmiştir. 

https://www.uniar.net/


 

 

 

 

Şekil 11 Uniar istatistikleri  



 

 

DEVAM EDEN AR-GE ÇALIŞMALARIMIZ  

Uzaktan Eğitim Araştırma Merkezimiz’deki öğretim elamanlarının dahil olduğu önemli 

araştırmalar bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi; BT görüntüsünden elde edilen kalbin 

anatomisine yönelik 3 boyutlu AR (Artırılmış Gerçeklik) öğretim materyallerinin geliştirilmesi 

ve bu materyallerle desteklenen öğretimin etkililiğini yönelik AR-GE çalışmasıdır. Geliştirilen 

öğretim materyaline ve Hololens2 destekli öğretime ilişkin görüntüler Şekil 12’de sunulmuştur. 

 

Şekil 12 Kalbin anatomisine yönelik AR-GE projesi 



 

 

Devam eden bir diğer araştırmamız ise Spatial.io platformu üzerinden Mesleki İngilizce, Temel 

Bilgi Teknolojileri ve Anatomi eğitimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan sanal öğrenme 

labaratuvarları projesidir. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz mobil platformlar üzerinden sanal 

laboratuvarlarımızı dolaşabilmektedir. 

 

Şekil 13 Spatial AR Ortamı 



 

 

Ayrıca Uzaktan Eğitim Birimimiz tarafından Canvas tabanlı öğrenme yönetim sisteminin 

geliştirilemsine çalışmaları devam etmektedir. 2022 Şubat ayında aktif hale getirilmesi 

planlanmaktadır.

 

Şekil 104 Uzaktan eğitim sistemi altyapı oluşturma süreci ekran görüntüleri 

 

 



 

 

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM  

1. Programların Tasarımı ve Onayı 

• Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın oluşturulmasında iç 

paydaşların (öğretim elemanlarının) ve dış paydaşların katkısı en üst düzeydedir. 

Öğretim elemanlarının dış paydaşlarla yaptıkları görüşmeler ve toplantılar sonucunda 

programların tasarımları oluşturulmuştur. 

• Programlarımızın yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler 

Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmuştur. 

• Programların eğitim amaçlarını karşılayan ve öğrencilerin programdan mezun oluncaya 

kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini tanımlayan program 

yeterlilikleri; programda yer alan derslerin “ders amaç ve hedefleri; ders öğrenme 

çıktıları” ile sağlanmaktadır. 

• Programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna açık bir şekilde ilan 

edilmektedir. 

 

1.1. Programların tasarımı ve onayı.  

Olgunluk Düzeyi: Paydaşların katılımıyla uzaktan/karma programların tasarımı ve onayına 

ilişkin uygulamalar sistematik olarak izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek 

önlemler alınmaktadır.  

Kanıtlar 

Aşağıdaki birimlerin örnek kurul kararlarında da görüldüğü üzere hangi derslerin uzaktan 

eğitim ile verileceğine birimler kendileri karar vermektedir. Uzaktan eğitim uygulama araştırma 

merkezinden talep edilen bu dersler, senatonun onayından sonra ilgili dersler Mergen Öğrenme 

Yönetim Sistemine aktarılmaktadır. Ayrıca bu derslere ilişkin dersi alan öğrenciler ve dersi 

veren öğretim elamanları Uzaktan Eğitim birimince tanımlanmaktadır. Şekil 15’de birimlerin 

yönetim kurulu kararı ve senatonun onayına yönelik örnek ekran görüntüsü verilmiştir. 



 

 

 

Şekil 15 Uzaktan Öğretimle Verilecek Dersler tablosu 



 

 

Şekil 15’de görüldüğü üzere birimimiz tarafından derslerin öğrenci ve öğretim elemanı 

tanımlamaları yapıldıktan sonra, dersin yayınlanması yetkisi dersin öğretim elamanına 

bırakmıştır. Öğretim elamanları ders materyallerini ve gerekli modülleri sisteme yükledikten 

sonra yayınlanan dersler öğrencilerin kontrol panelinde Şekil 16’daki gibi görüntülenmektedir.  

 

Şekil 16-Öğretim Elamanı Kontrol Paneli Yayımlanmamış Dersler 

1.2. Ölçme ve değerlendirme  

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma programlarda tasarlanan ölçme ve değerlendirme sistemine 

ilişkin uygulamalardan elde edilen bulgular sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. Birimde eğitim-öğretim 

ihtiyaçlarına tümüyle cevap verebilen, kullanıcı dostu, ergonomik, eş zamanlı (senkron) ve eş 

zamansız (asenkron) öğrenme, zenginleştirilmiş içerik geliştirme ayrıca ölçme ve 

değerlendirme ve hizmet içi eğitim olanaklarına sahip bir öğrenme yönetim sistemi 

bulunmaktadır. Öğrenme ortamı ve kaynakları öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretim elemanı ve 

öğrenci-materyal etkileşimini geliştirmeye yönelmektedir. Uzaktan/karma programlarda 

tasarlanan ölçme ve değerlendirme sistemine ilişkin uygulamalardan elde edilen bulgular 

sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler 

alınmaktadır. Şekil 17’de çevrimiçi sınav sistemine yönelik örnek ekran görüntüsü verilmiştir. 

Kanıtlar 

• https://uzem.afsu.edu.tr/ 

• Mergen Öğrenme Yönetim Sistemi 

• MS Teams Kullanım Videosu 

https://uzem.afsu.edu.tr/
https://iibf.anadolu.edu.tr/?p=6096
https://www.youtube.com/watch?v=CKAQWlvgjLI


 

 

 

Şekil 17 Çevrimiçi sınav sistemi 

Şekil 17’da gösterildiği gibi çevrimiçi sınav sistemi ile öğretim elemanları yarıyıl ve final 

sınavlarını gerçekleştirebilmek için birden fazla soru ekleyebilecekleri, çoktan seçmeli ya da 

klasik türde sınav yapabilecekleri web tabanlı sınav uygulaması kullanılmaktadır. Sınav 

uygulaması ile belirlenen sınav süresi içerisinde öğrenciler sınav işlemlerini 

gerçekleştirebilmektedir. 

 

Sınav etkinliğinde yapılabilecek işlemler; 

• Sınavlar için zaman sınırlaması ayarlanabilir. 

• Sorular için ipucu gösterilebilir. 

• Sınav sonunda sınav sorularının doğru cevapları gösterilebilir. 

• Haftalık kısa sınav uygulamaları yapılabilir. 

• Geçmiş sınavlarda kullanılan sorular yeniden kullanılabilir. 

 

Ödev Sistemi 

Ölçme değerlendirme sınav sistemlerinde tanımlı olan bir diğer çevrimiçi değerlendirme aracı 

ise ödev aracıdır. Ödev aracı ile öğretim elemanları Şekil, işitsel araçları kullanarak performans 

ödevleri oluşturabilirler. Ödev sistemi ödevlere erişim ve süre kısıtlaması koyabilme, gelen 

ödevleri sistem üzerinden değerlendirerek notlandırma yapabilme, yapılan notlandırmaları liste 



 

 

halinde düzenleyebilme vb. özelliklere sahiptir. Ödev sistemi ve notlandırma ekranlarının 

görüntüsü Şekil 18’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 18 Notlandırma ekran görüntüsü 

 

Ödev etkinliği modülü, öğretim elemanlarının ders içi ödevler verebilmesini, verilen ödevleri 

toplayabilmesini, geribildirim verebilmesini ve notlandırma yapabilmesini sağlar. Öğrenciler, 

sözcük işlenmiş belgeler, e-tablolar, resimler veya ses ve video klipleri gibi dijital içerikleri 

(dosyalar) gönderebilir. Alternatif olarak veya ek olarak, ödev, öğrencilerin doğrudan metin 

düzenleyicisine metin yazmasına imkan tanımaktadır. Öğrenciler tek başlarına veya bir gruba 

üye olarak çalışmalarını yürütebilir ve sisteme yükleyebilir. Öğretim elemanları ödevlere 

yönelik geribildirim yorumları gönderebilir ve işaretlenmiş öğrenci gönderimleri, yorumlar 

içeren belgeler veya sesli geribildirim gibi dosyaları yükleyebilir. Ödevler sayısal veya özel 

ölçeğe göre veya harfler gibi gelişmiş not verme yöntemiyle notlandırılabilir. Verilen tüm notlar 

derse ait not defteri uygulaması içerisine kaydedilmektedir. 

 

Tartışma Platformu 

Ölçme değerlendirme aracı olarak kullanılabilecek bir diğer araç ise tartışma platformudur. 

Öğretim elemanları tartışma forumları sayesinde belirlenen bir konu için haftalık sınıf içi 

tartışma etkinlikleri oluşturabilir ve bu etkinlik içerisinde öğrenciler tarafından verilen yanıtlara 

puan verebilirler. Şekil 19’da gösterildiği gibi, her bir öğrenci tartışma konusuna ayrı olarak 

yanıt verebilir veya verilen yanıtlara cevap yazabilir. 



 

 

 

Şekil 19 Tartışma plaftormu 

Tartışma formuna çeşitli Şekil, işitsel çoklu ortam materyalleri eklenebilir, her bir öğrencinin 

verdiği cevaplar ayrı olarak notlandırılabilir. Sınav sistemi içerisinde derse kayıtlı tüm 

öğrencilerin, ders bağlamında yapılan etkinliklerden aldığı tüm puanlar hesaplanabilmekte, 

öğrencilerin sistem içerisindeki ölçme değerlendirmeye yönelik yaptığı etkinlikler takip 

edilebilmektedir. 

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında üniversitemiz fakülte ve meslek yüksek 

okullarında zorunlu ders olarak okutulacak olan Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

dersleri için Ortak Dersler Bölüm Başkanlığında bu dersleri verecek öğretim elamanı 

bulunmaması nedeniyle Anadolu Üniversitesi ile protokol imzalanmış ve bu dersler uzaktan 

eğitim yoluyla asenkron olarak yürütülmeye başlanmıştır. Protokole ilişkin anlaşma metni ve 

örnek içerik görüntüsü şekil 20’de verilmiştir. 



 

 

 

 

 

 

Şekil 20 Anadolu Üniversitesi ile yapılan içerik paylaşımı işbirliği protokolü 

 

 



 

 

Uzaktan/karma ölçme değerlendirmelerin geçerlik ve güvenirliğini güvence altına 

almaya dönük mekanizmalar. 

Üniversitemize ait tüm veriler Bilişim Teknolojileri Kurumu’nun sunucularında tutulmaktadır. 

Bu sebeple üniversitemize ait uzaktan eğitime ilişkin aşağıdaki verilerin güvenliği üst 

düzeydedir.  

• Log Kayıtları : Ölçme değerlendirme süreçlerinde sistem tarafından öğrencilerin yaptığı 

işlemlere yönelik kayıtlar tutulmaktadır. Herhangi bir ölçme değerlendirme etkinliğine 

ait tutulan log kayıtları şöyledir; 

o Öğrencinin etkinliğe giriş ve çıkış zamanı 

o Etkinliği gerçekleştirmek için harcadığı süre 

o Etkinliğin adı 

o Yapılan işlem (Etkinliğin görüntülenmesi, etkinliğin incelenmesi, gönderim 

durumunun incelenmesi, oturum açma ve kapatma faaliyetleri, ders sayfasının 

incelenmesi) 

o Etkinlik sürecinde yapılan her bir işlemin yapılış zamanları 

o Sisteme erişilen platform (Web tarayıcı, diğer…) 

o Öğrencinin sisteme eriştiği IP adresi 

o Kimlik doğrulama 

▪ Öğrencilerin sınav sistemine erişim sağlayabilmeleri için öğrenci 

numaraları ve T.C kimlik numaralarından meydana gelen kullanıcı adı 

ve şifreleri kullanmaları gerekmektedir. Kullanıcı adı ve şifre 

oluşturmada e-devlet sistemi üzerinden öğrencilerin kişisel bilgileri 

kullanılarak kimlik doğrulaması yapılmaktadır. 

o Ekran kilitleme 

▪ Sınav sistemi içerisinde kullanıcının sınav uygulaması esnasında, 

kopyala-yapıştır kısayolları, tarayıcı içerisinde ekran değiştirme 

butonlarının pasif hale getirilmesi, sağ tıklama özelliğinin pasif edilmesi 

gibi sınav anında öğrenci hareketlerini kısıtlayıcı önlemler 

alınabilmektedir. 

o IP tespiti 

▪ Sınav sistemi içerisinde öğrencilerin sınav uygulamasına hangi IP 

üzerinden, hangi uygulamayla bağlandığının tespiti yapılmaktadır. 

 



 

 

Uzaktan eğitim sistemi içerisinde kullanılan elektronik soru bankası, sınav 

oluşturma ve uygulama mekanizmaları. 

Sınav sisteminde yer alan sınav etkinliği ile öğretim elemanı çoktan seçmeli, eşleşen, kısa 

cevaplı ve sayısal olmak üzere çeşitli türden sorular içeren sınav hazırlayabilmektedir. Öğretim 

elemanı sınava yönelik soru bankası hazırlayarak soru bankasından gelen rastgele sorularla 

farklı sınav uygulamaları yapabilir. Şekil 23’de yer alan soru bankası oluşturma arayüzünden 

öğretim elemanları sınavlarda daha sonra kullanılmak üzere farklı soru tiplerinden oluşan 

sorular oluşturabilir. 

 

Şekil 21 Soru bankası 

Oluşturulan soru bankasındaki sorular, sınav oluşturma sürecinde sınav içerisine dâhil 

edilerek sınav hazırlama süreci hızlandırmakta ve soru havuzundan rastgele seçim yapılarak 

güvenlik seviyesi artırılmaktadır (Şekil 22). 

 

Şekil 22 Sınav hazırlama süreci 

Oluşturulan sınav etkinliği ile öğretim elemanları sınavlar için zaman sınırlaması ayarlayabilir, 

sınav sürecinde her soru için ayrı olarak ipucu gösterimi sağlayabilir ya da sınav sonuçlarını ve 

soruların doğru cevaplarını öğrencilerle paylaşabilir. 

 



 

 

2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi 

(1) Uzaktan öğretim yapılmasına karar verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarına, 

yükseköğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmeye ilişkin genel esaslara göre öğrenci kabul 

edilir. 

(2) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin sadece uzaktan öğretim yoluyla 

verilmesi halinde öğrenciler ders alma döneminde bu derslere kayıt yaptırırlar. 

(3) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir ders için bünyesinde söz konusu dersi verecek 

yeterli öğretim elemanı bulunmayan yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders 

vermek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından öğretim elemanları 

görevlendirilmesi durumunda ders alma döneminde öğrenciler bu derslere kayıt yaptırırlar. 

 

3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

Derslerin Öğrenci İş Yüküne Dayalı Kredi Değerlerinin Belirlenmesi 

Programlarda yer alan derslerin AKTS kredi değerlerinin belirlemesi çalışmaları, Eğitim 

Planlama Komisyonu iş birliği ile gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte bölüm temsilcileri diğer 

öğretim üyelerine kılavuzluk etmişlerdir. Bölümlerden tüm dersleri için AKTS hesaplama 

tablosunu kullanarak kredilerini belirtmeleri istenmiştir. Hazırlanan AKTS kredilerine Eğitim 

Komisyonu tarafından geri bildirim verilmiştir ve gerekli yenilemelerden sonra krediler 

sonlandırılmıştır. Üniversitemizdeki bölümlerin çoğunluğunda AKTS çalışmaları 

tamamlanmıştır. 

 

Programların Yürütülmesinde Öğrencilerin Aktif Rol Almaları 

Öğrencilerin derse devamı, aktif katılımı, öğrenmenin etkili bir şekilde değerlendirilmesi, 

öğrenciyle iletişim, öğretimde teknoloji kullanımı, iyi bir öğretim üyesinin özellikleri gibi 

konularda her dönem UZEM tarafından öğretim üyelerine yönelik seminerler ve toplantılar 

düzenlenmektedir.  İhtiyaç olması durumunda ve öğretim üyesi talep ederse öğretim üyesine 

gerekli konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

 

Başarı Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi 

Üniversite geneli için başarı ölçme ve değerlendirme yönteminin tasarımı çalışmaları 

sürdürülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında öncelikle program yeterlilikleriyle ders öğrenme 

çıktılarının, ders izlenceleri üzerinden ilişkilendirilmesi çalışmasının tamamlanması; daha 

sonra ders öğrenme çıktılarına erişilip erişilmediğinin çeşitli öğrenci faaliyetleri (ödev, sınav 

vb.) sırasında belirlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. 



 

 

 

Öğrencinin Devamlılığı ve Sınavlarla ile İlgili Düzenlemeler 

Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği III. Bölüm Madde 12'de öğrencilerin derse devam durumu 

ile ilgili düzenlemeler şu şekildedir: 

• Senato tarafından belirlenen uzaktan eğitim sistemi ile okutulacak dersler hariç, derslere 

devam zorunludur. 

• Devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. 



 

 

Sınavlarla ilgili düzenleme de şu şekildedir: 

"Herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere uygulanacak işlemler ile ilgili esaslar dersi veren 

öğretim elemanı veya öğretim elemanlarının önerisi üzerine bölüm başkanlıkları tarafından 

belirlenir". 

 

Özel Yaklaşım Gerektiren Öğrenciler için Düzenlemeler 

Engelsiz AFSU Birimi (tarafından, üniversitemizde öğrenim gören ve herhangi bir engeli 

nedeniyle özel ihtiyaçları bulunan öğrencilerin üniversitedeki olanaklara ve hizmetlere eşit 

erişimlerini sağlamaya ve gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturmaya yönelik çalışmalar 

yapılmaktadır. Engelsiz AFSU Biriminin çalışma usul ve esasları kampüsün fiziksel 

koşullarının engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik düzenlenmesi ve engelli öğrenciler için 

akademik erişilebilirliğin artırılması olmak üzere "Yükseköğretim Kurumları Engelliler 

Danışma Koordinasyon Yönetmeliği'nin" 11. ve 12. maddelerine göre belirlenmiştir. 

Ayrıca Üniversitemizde T.C. uyruklu öğrencilerin yanı sıra uluslararası öğrencilere de hem 

akademik anlamda hem de yerleşke yaşamına uyum konusunda Uluslararası Öğrenciler Ofisi 

ve Uluslararası İşbirliği Ofisi tarafından destek sağlanmaktadır. 

 

Öğretim yöntem ve teknikleri (Aktif, disiplinlerarası çalışma, etkileşimli, 

araştırma/öğrenme odaklı) 

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma öğretim süreçlerinde; uzaktan/karma eğitime uygun, aktif 

ve etkileşimli öğrenci katılımını sağlayan güncel, disiplinlerarası çalışmaya teşvik eden ve 

araştırma/öğrenme ve öğrenci odaklı öğretim uygulamalarından elde edilen bulgular sistematik 

olarak izlenerek paydaşlarla birlikte değerlendirilmekte ve izlem sonuçlarına göre önlem 

alınmaktadır. 

UZEM tarafından öğretim elemanlarına etkileşimli ders materyali hazırlama eğitimlerinin 

verilmesi 

• Üniversitemizde uzaktan eğitim sistemi olarak kullanılan E-ders platformu (Canvas) 

üzerinde etkileşimli asenkron ders içerikleri geliştirme eğitimi düzenlenmiştir. 

• Pandemi sürecinde uzaktan eğitim için kullanılan platformların tanıtımı ve kullanımına 

yönelik öğretim elemanları, öğrenciler ve teknik destek personel için online eğitimler 

verilmiştir. 

o E-ders, E-sınav, BigBlueButton, MSTeams kullanımına yönelik online eğitimler 

o düzenlenmiştir. Eğitimlerde öncelikle sistemler tanıtılmış ve bu sistemlerin 

eğitim öğretim sürecinde etkili kullanımına ilişkin uygulamalı çalışmalar 



 

 

yapılmıştır. Ayrıca eğitimlerin sonunda katılımcıların soruları da 

yanıtlandırılmıştır. Online eğitimler eğitim öğretim dönemi başlangıcında ve 

dönem ilerledikçe gelen taleplere göre düzenlenmektedir. 

o Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde yararlanabilmeleri 

için uzem.afsu.edu.tr web adresi oluşturulmuştur. Online web sayfasında pandemi 

sürecinde uzaktan eğitim için kullanılan platformların tanıtımları için ayrıca kısa 

videolar ve dokümanlar (pdf şeklinde) yayınlanmıştır. Öğretim elemanları ve 

öğrenciler dahili ve mobil telefonlar aracılığı ile canlı destek hizmeti sunulmakta 

ayrıca uzem@afsu.edu.tr üzerinden  destek ve bilgi edinme talepleri alınmaktadır. 

Ayrıca görüş önerilerinide yine aynı kanallar üzerinden iletişim kurarak 

bildirebilmektedirler. Aşağıda AFSUZEM e-posta adresine gelen destek talebine ve 

çözümüne ilişkin örnek ekran görüntüsü verilmiştir. 

o 

 

• Şekil 113 Teknik destek görüşmeleri 

mailto:uzem@afsu.edu.tr


 

 

Uzaktan/karma öğretimde aktif ve etkileşimli yöntemlere ilişkin uygulamalar 

Uzaktan eğitimde kullanılan E-ders platformu (Canvas), derslerin aktif bir şekilde takip 

edilebilmesi ve etkileşimi artırıcı içeriklere yer verilmesine imkân tanımaktadır. Öğretim 

elemanları derslerinde Canvas platformunda forum, anket, tartışma, mesajlaşma gibi 

etkinlikleri düzenleyerek ders içi etkileşimi sürdürmektedirler. Canlı derslerde hem 

BigBlueButton hem de MS Teams ortamında öğrenciyle aktif bir şekilde ders 

işlenebilmektedir. Bu doğrultuda canlı derslerde anket, senkron içerik paylaşımı ve sohbet 

panelleri kullanılmaktadır. 

 

Uzaktan/karma öğretimde öğrenci katılımı ve etkileşimi arttırmaya yönelik 

mekanizmalar 

• E-ders platformunda öğretim elemanları derslerde öğrenciyle etkileşimi artırmaya 

yönelik çeşitli içeriklere sahip ödev etkinliği paylaşımı yapmaktadırlar. Ödevler rapor, 

sunum, uygulama, proje, makale incelemesi şeklinde olabildiği gibi öğrencilerin 

platforma hazırladıkları ödevleri yükleme ve ödev takibi yapma fırsatı bulunmaktadır. 

• E-ders platformunda ayrıca öğretim elemanları tarafından belirli bir konu hakkında 

tartışma ortamı oluşturabilmek için forum etkinliği düzenlemektedirler. Tartışma 

ortamlarında öğrenciler konuyla ilgili fikir paylaşımında bulunmaktadırlar. Forum 

etkinlikleri E-ders platformlarında sıklıkla kullanılan etkinlik türleridir. Bunun yanında 

anket etkinliği de yine öğretim elemanları tarafından tercih edilmektedir. 

• Canlı derslerde ise öğrencinin derse aktif katılımını sağlamak için öncelikle mesajlaşma 

paneli kullanılmaktadır. Benzer şekilde beyaz tahta uygulaması ile öğrenciler derste 

etkileşimde bulunabilirler. Ayrıca derste söz hakkı istediklerinde öğretim elemanı 

kendilerine ses ve görüntü paylaşımı yetkisi vermektedir. Öğrenci derse sesli ve 

görüntülü şekilde dâhil olabilmektedir. 

• Ders dışı zamanlarda da öğrencilerle iletişimi devam ettirmek için öğretim elemanları 

tarafından sosyal medya grupları ve mesajlaşma grupları oluşturulmaktadır. Bu 

platformlarda da öğrenciyle sürekli iletişim kurulmaktadır. Bunların dışında e-posta ve 

telefon ile de iletişim sağlanmaktadır. 

 



 

 

Ölçme ve değerlendirme (Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme düzeylerine göre 

farklılaştırılmış alternatif ölçme yöntem ve tekniklerine yer verme gibi) 

 

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma programlarda öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirmeye 

ilişkin olgunlaşmış uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte ve izlem 

sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda 

öğrencilerin öğrenme stilleri öncelikle belirlenmekte ve derse hazırbulunuşluk düzeyleri ortaya 

konmaktadır. Bu kapsamda yapılan araştırma sonuçları aşağıda verilmiştir.  

 



 

 

 

Şekil 24 Uzaktan eğitim öğrenme stilleri tercihleri 

Ayrıca öğrencilerimizin e-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemek 

amacıyla yapılan araştırma sonuçları ise aşağıda araştırma makalesinde sunulmuştur. 

 

Şekil 25 AFSÜ öğrencilerinin E-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk düzeyleri 

 



 

 

Öğrenci geri bildirimleri (Ders-öğretim üyesi-program-genel memnuniyet anketleri, talep 

ve öneri sistemleri) 

Olgunluk Düzeyi: Tüm uzaktan/karma programlarda tüm öğrenci gruplarının geri 

bildirimlerinin alınmasına ilişkin uygulamalardan (geçerlilik ve güvenirliği sağlanmış, farklı 

araçlar içeren) elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla 

birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. 

 

Kanıt: 

MS Teams Kullanım istatistikleri :  

https://uzem.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/21/2021/09/Microsoft-Teams-Etkin-

Kullanıcılar-1.pdf 

 

 

4. Öğretim Elemanları 

Üniversitemizde uzaktan öğretim süreci için tüm akademik birimlerde sorumlu 

kişilerden oluşan bir koordinasyon grubu oluşturulmuştur. Süreçle ilgili her türlü bilgilendirme 

ve eğitim öncelikle koordinasyon grubuyla paylaşılmıştır. Uzaktan eğitim kapsamında öğrenme 

yönetim sistemi için tüm öğretim elemanlarına müdürlüğümüzce görevlendirilen kişiler ile hem 

yüz yüze hem de senkron eğitimler verilmiştir. Bu eğitimlerin içerikleri; öğrenme yönetim 

sistemini kullanma, asenkron ders oluşturma, sınav oluşturma, derslere katılımcı ekleme, 

asenkron ders modülü ekleme ve uzaktan eğitim süreci ile ilgili daha da spesifik konuları 

kapsamaktadır. Verilen eğitimler hem kişi bazlı hem de tüm öğretim elemanlarının bulunduğu 

birebir ve toplu eğitimler şeklinde verilmiştir. Bu eğitimlerin yanı sıra; asenkron derslere ilişkin 

ders materyali oluşturma, öğrenme yönetim sistemini tanıma, aktif içerik oluşturma gibi 

sunumlarda tüm öğretim elemanlarıyla paylaşılmıştır. Öğretim elemanlarının uzaktan eğitim 

sürecine ilişkin yaşadığı problemler teknik ekibe bildirilip, çözüme dair hem senkron hem 

asenkron iletişime geçilip sorunlar giderilmiştir.  

Öğretim yetkinliği (Aktif öğrenme, ölçme değerlendirme, yenilikçi yaklaşımlar, materyal 

geliştirme, yetkinlik kazandırma ve kalite güvence sistemi)  

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma eğitim süreçlerinde yer alan öğretim elemanlarının öğretim 

yetkinliğini geliştirmek üzere gerçekleştirilen uygulamalardan elde edilen bulgular sistematik 

olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler 

alınmaktadır. 

https://uzem.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/21/2021/09/Microsoft-Teams-Etkin-Kullanıcılar-1.pdf
https://uzem.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/21/2021/09/Microsoft-Teams-Etkin-Kullanıcılar-1.pdf


 

 

Kanıtlar 

• Öğretim Elemanları için Uzaktan Eğitim Sistemi Kullanım Kılavuzu (Mergen) 

• Mergen-Canlı Ders Oluşturma Kılavuzu 

• Mergen-Dosya Boyutu Küçültme Yazılımı Kılavuzu 

• Mergen-Canlı Ders Kullanım Videosu 

• Uzaktan Eğitim Ders Materyali Hazırlama 

• Ders İçerik Aktarma 

4.1. Öğrenme Kaynakları 

Uzaktan eğitimin gerçekleştirilebilmesi ve tüm öğrencilere sorunsuz, kesintisiz eğitim 

hizmetinin aktarılması için öğrenme yönetim sistemi olarak Canvas ve BigBlueButton 

kullanılmaktadır. Katılımcı bir anlayışla izlenen, sürdürülebilir ve minimum sorunla devam 

etmesi için çabalanan bir sistemin iyileştirilmesi için çalışılmaktadır. Günümüzde internet 

öğrenme kaynak ve materyallerini çok boyutlu ve aynı zamanda etkileşimli biçimde hazırlama, 

yayımlama ve kullanıcılara ulaştırma olanaklarını geniş biçimde barındırmakta olduğu için hem 

öğretim elemanlarının hazırladığı ders içerikleri hem de internet ortamında güvenilir ve etik 

ilkelerde göz önünde bulundurularak internet öğrenme kaynak ve materyalleri de öğretim 

elemanlarımız tarafından kullanılmaktadır. Üniversitemiz kütüphanesinde de veri tabanları bu 

doğrultuda öğretim elemanları ve öğrencilerimiz için kullanıma sunulmuştur. Öğrenci ve 

öğretim elemanlarının uzaktan eğitim sistemine erişimlerine ilişkin olarak sisteme yönelik 

kılavuzlar hazırlanmış ve kullanımlarına sunulmuştur. Tüm bu süreçte öğrenci ve öğretim 

elemanlarının teknik sorunlarını çözebilmek için eş zamanlı ya da eş zamansız teknik destek 

verilmektedir. 

Öğrenme kaynakları  

Olgunluk Düzeyi: Kurumda uzaktan/karma eğitim öğretim faaliyetleri için tüm birimlerindeki 

uygun nicelik ve nitelikte, erişilebilir öğrenme kaynakları sağlamak üzere öğrenme kaynakları 

yönetilmektedir. Tüm bu uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte ve 

izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda kaynaklar çeşitlendirilmektedir.  

Kanıtlar  

Öğrenciler için Uzaktan Eğitim Sistemi Kullanım Kılavuzu 

Ms Teams – Öğrenciler için Ms Teams Kullanım Videosu 

https://uzem.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/21/2020/07/oys_kilavuz.pdf
https://uzem.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/21/2020/08/Canl%C4%B1-Ders-Olu%C5%9Fturma-K%C4%B1lavuzu.docx
https://uzem.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/21/2020/08/Dosya-Boyutu-K%C3%BC%C3%A7%C3%BCltme-Yaz%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1n%C4%B1-Kullanma-K%C4%B1lavuzu.docx
https://www.youtube.com/watch?v=30NfJM3BXRc
https://uzem.afsu.edu.tr/ogrenme-yonetim-sistemi-egitmen-kilavuzu/uzaktan-egitim-ders-materyali-hazirlama/uzaktan-eg%cc%86i%cc%87ti%cc%87m-ders-slaytlari-01-04-2020-1/
https://www.loom.com/share/f21adc37726b4e1d8c887841fd594884
https://uzem.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/21/2021/09/uzaktan_egitim_ogrenci_kilavuzu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CKAQWlvgjLI


 

 

Engelsiz üniversite 

Olgunluk Düzeyi: Engelsiz uzaktan/karma eğitim uygulamaları tüm birimleri kapsamaktadır. 

Ancak bu uygulamanın sonuçları izlenmemektedir. 

Öğretim elemanları engelli öğrencileri ile iletişime geçerek ihtiyaçlarını tespit etmiş ve 

materyal tasarımı sürecinde engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmuşlardır. 

Bu doğrultuda materyallerde kullanılan Şekillerin ya da seslerin açıklamalarına yer verilmiş ve 

engelli öğrencilerin daha rahat anlayabilmeleri için ortamlar oluşturulmuştur. 

 

Rehberlik, Psikolojik Danışmanlık ve Kariyer Hizmetleri 

Olgunluk Düzeyi: Kurumdaki tüm birimlerde sağlanan uzaktan/karma eğitim hizmetlerine 

uygun nitelik ve nicelikteki rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri bütünsel 

olarak yönetilmektedir (bu hizmetleri yöneten bir merkezin olması ve bu merkezi yöneten idari 

örgütlenme olması vb.). Bu hizmetlere ilişkin sonuçlar sistematik olarak izlenmekte ve izlem 

sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda kaynaklar çeşitlendirilmektedir. 

 

Öğrencilere sunulan rehberlik, danışmanlık ve kariyer hizmetleriyle ilgili mekanizmalar. 

Üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler için UZEM tarafından online oryantasyon eğitimi günleri 

düzenlenmiştir. Oryantasyon eğitimlerinde hem UZEM personeli hem de birimlerdeki görevli 

akademisyen yer almıştır. Eğitim içeriğinde uzaktan eğitim sisteminin tanıtımı yapılmış ve 

öğrencilerin yerleşmiş oldukları bölümler hakkında detaylı bilgi sunulmuştur. Ayrıca 

öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine nasıl entegre olacakları da kısa bir oryantasyon videosu 

ile öğrencilere sunulmuştur. 

Kanıtlar 

 

Şekil 26 Oryantasyon Eğitimi - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

https://sbf.afsu.edu.tr/2020/09/28/oryantaston-egitimi-hakkinda/


 

 

5. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi  

Yüz yüze eğitim süreçlerinde olduğu gibi, uzaktan eğitim yoluyla verilen derslerin de eğitim 

amaçları ve hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşma düzeyi dönemlik ve yıllık olarak fakülte ve 

meslek yüksekokulları tarafından izlenmektedir. Uzaktan eğitim yolu ile sürdürülen tüm dersler 

için de öğretim elemanları tarafından hazırlanan ders içerikleri, izlenceleri, haftalık ders 

konuları da yüz yüze eğitimde olduğu gibi belirtilmektedir.   

Uzaktan eğitim yoluyla yürütülen program ve derslerin izlenmesi ve güncellenmesine 

ilişkin tanımlı süreçler bulunmalıdır. 

Her dönem öğrencilerin başarılarına yönelik bilgiler incelenmekte, uzaktan eğitim yoluyla 

verilen eğitimlerin, paydaşlar tarafından değerlendirilmesi için anketler yoluyla geri bildirimler 

almak planlanmaktadır. Elde edilecek bu istatistiki bilgiler sonucunda gerekli eksikliklerin 

tespit edilmesi ve giderilmesi planlanmaktadır. 

 

Olgunluk Düzeyi : Tüm uzaktan/karma program çıktılarının izlenmesine ilişkin uygulamalar 

gerçekleştirilmiş ve bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu sonuçların değerlendirilmesi, karar 

almalarda ve güncellemelerde kullanılması gerçekleştirilmemiştir. 

 

Uzaktan/karma programlara ilişkin öz değerlendirme raporları. 

Bu bağlamda her yılın sonunda faaliyet raporları düzenlenmektedir. 2020 yılı faaliyet raporu 

UZEM web sayfasında yayınlanmıştır.  

 

Kanıtlar 

2020 Birim Faaliyet Raporu. 

 

Programların çıktı/kazanımlara ne derecede ulaştığını izleyen mekanizmalar. 

• Bölüm/program değerlendirme raporlarının alınması planlanmaktadır. 

• Ayrıca paydaşlardan elde edilen anket sonuçları değerlendirilecektir. 

 

İzleme ve iyileştirme raporları. Bu süreçler içerisinde paydaş katılımına ilişkin kanıtlar. 

• İzleme ve iyileştirme raporlarının hazırlanması için tüm paydaşların temsilcileri ile 

gerçekleştirilecek dönem sonu toplantıların yapılması planlanmaktadır. 

 

https://uzem.afsu.edu.tr/birim-faaliyet-raporu/


 

 

5.1. Bilgi Yönetim Sistemi 

5.1.1. Bilgi güvenliği ve güvenilirliği 

 

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma eğitim süreçleri içerisinde bilgi güvenliği ve güvenirliğinin 

sağlanmasına yönelik uygulamalar sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla 

birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

Uzaktan/karma eğitim süreçlerinde bilgi güvenliği ve güvenirliğinin sağlamasına yönelik 

süreç ve uygulamalar. 

Tüm web uygulama yazılımları oldukça karmaşıktır ve her uygulamanın zaman zaman bulunan 

ve genellikle programcıların tahmin etmediği bazı girdi kombinasyonlarını içeren güvenlik 

sorunları vardır. Bu sebeple Canvas uygulama geliştiricileri güvenliği ciddiye almakta ve 

gerekli güncelelmeleri yapmaktadır. Güncelelmeler ise Anadolu Üniversitesi tarafından sürekli 

takip edilmekte ve gerekli tedbirler hemen alınmaktadır. Ayrıca Bilişim Teknolojileri 

Kurumu’da güvenliği en üst düzeyde sağlamaktadır. Ayrıca uzem olarak verilerin gizliliğine 

önem vererek yetkisiz hiçbir kimse ile bu veriler paylaşılmamaktadır. Canvas güvenlik olarak 

aşağıdaki konuları öncelikle kapsamaktadır: 

o Güncelleştirmeler 

o Sağlam şifre güvenliği için ilk girişte şifre değiştirme talebi 

o Eğitici hesaplarının yalnızca yüksek güvenirlikli kullanıcılara verilmesi 

o Yedekleme 

 

MS Teams ise güvenlik açısından aşağıdaki yeterlilikleri sağlamaktadır: 

• Denetim kullanıcının elindedir. 

• Daha geniş kapsamlı kullanıcı denetimi ve şeffaflık sayesinde güçlü gizlilik denetimleri 

sağlamayı amaçlamaktadır. 

• Verilerden profil oluşturulmamaktadır. 

• Veriler pazarlama, reklam veya diğer ticari amaçlarla paylaşılmamakta veya 

kullanılmamaktadır. 

• Tüm kullanıcılar için GDPR Genel Veri Koruma Yönetmeliği’yle (GDPR)sağlanan veri 

koruması haklarının Avrupa’yla sınırlı tutmayıp tüm dünyadaki kullanıcılara 

sunmaktadır. 



 

 

 

Toplantı seçenekleri  

• Kurumun dışından kimlerin toplantılara doğrudan katılabileceğine ve kimlerin biri içeri 

alana kadar lobide bekleyeceğine karar verme desteği. PSTN arayanları lobi aracılığıyla 

katılır. Toplantı organizatörleri de toplantı sırasında katılımcıları çıkarabilir. 

Kayıt onayı 

• Tüm toplantı of kayıtları için toplantının kaydedildiğine dair bir bildirim gönderilir. 

Aynı zamanda bildirim çevrimiçi katılımcılar için gizlilik bildirimi bağlantısını içerir ve 

toplantı organizatörü kayıt izni olan katılımcıları denetler. 

• Kanal yönetme ve denetleme 

• Eğiticiler, bir kanaldaki konuşmayı yönetebilir ve kanaldaki konuşmalarda kimlerin 

içerik paylaşmasına izin verilip verilmediğini denetleyebilir. Bu, yalnızca uygun 

içeriğin başkaları tarafından görüntülenmesini sağlar. 

Çok Faktörlü Kimlik Doğrulaması 

• Kullanıcıların kimliklerini doğrulamak için ek doğrulama biçimleri sağlamaları şartını 

getirerek hesaplarını zayıf veya çalınan parolalardan yararlanan saldırılara karşı koruma 

sağlamaktadır. 

Dış erişim 

• Başka kurumlarla kimlik doğrulaması ile bağlantı kurmayı sağlayarak kurumlar 

arasında işbirliğine imkan tanımaktadır. 

• Gelişmiş Tehdit Koruması sağlamaktadır 

• OneDrive veya SharePoint’te depolanan dosyalar dahil olmak üzere kullanıcıları 

dosyalarda gizlenen kötü amaçlı yazılımlara karşı korumaktadır. 

Toplantı rolü atama 

• Toplantı sahibi toplantıdaki rolleri tanımlayarak “sunucuları” ve “katılımcıları” 

atayabilir, ayrıca toplantıda içerik sunumu yapmasına izin verilen katılımcıları 

denetleyebilir. 

Kayıt erişimi 

• Kayıt erişimi, toplantı sahibi başka kişilere erişim yetkisi vermediği sürece aramada 

bulunan veya toplantıya davet edilen kişilerle sınırlıdır. Kayıtlar Microsoft Stream’e 

yüklenir ve hesap yöneticilerinin etkinleştirdiği izinlere göre paylaşılabilir ve 

indirilebilir. 



 

 


