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EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2020 UZAKTAN EĞİTİM KALİTE 

İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 

Rapor, uzaktan öğretim sürecinde niteliği korumak ve artırmak adına yapılmış 

uygulamaları içermektedir. 

1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 
 

1.1. PROGRAMLARIN TASARIMI VE ONAYI 

 

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü eğitim ve öğretim niteliğini artırmak ve yeterlik 

sahibi öğretmenler yetiştirmek için pandemi ve uzaktan öğretimin sınırlılıklarını en aza 

indirmeye çaba göstermiştir.  2019-2020 Bahar Dönemi’nde İKÜ’de uzaktan eğitim CATS 

(http://cats.iku.edu.tr/) ve Adobe Connect (https://ikusanalsinif.adobeconnect.com) 

araçlarıyla senkron ve asenkron yürütülmüştür. 

Uzaktan öğretim kararı ile birlikte tüm öğrencilerimize CATS ve Adobe Connect eğitimleri 

verilmiş ve tüm öğrencilerimizin sistemi sorunsuz kullanmaları sağlanmıştır. 2019-2020 

Bahar dönemi öğrencilerden alınan dönütlere ve taleplerine göre derslerin tamamı senkron 

olacak şekilde planlanmıştır.  

Yaz öğretimi için uzaktan eğitim yöntemine uygun olan tüm dersler bölümümüz tarafından 

açılmış ve öğrencilerimizin uzaktan öğretim sürecinde yaşadıkları aksaklıkları telafi 

edebilme olanağı sunulmuştur. Yaz öğretiminde tüm dersler Adobe Connect üzerinden 

senkron (çevrimiçi) işlenmiştir.  

Bölümümüzde akademik paketler uzaktan öğretime göre güncellenmiştir. Bölümümüz 

ders planları ve her dersin bilgi paketine ulaşılabilir. 

https://akademikpaket.iku.edu.tr/TR/ects.php adresinden akademik paketler ulaşılabilir 

durumdadır.  

Uzaktan öğretim sürecinde Bahar dönemi yarıyıl sonunda öğrenciler ders değerlendirme 

anketini hem doldurmuş, bu dönütlere göre dersleri nitelikli işlemediği belirlenen DSÜ’ lü 

öğretim üyelerine yaz ve güz döneminde ders verilmemiştir. 
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1.2. ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRENME, ÖĞRETME VE 

DEĞERLENDİRME 
 

Bölümümüzde sınavların; %100 Uzaktan Öğretim yöntemi ile yapılmasına, Milli Eğitim 

Bakanlığı kararları doğrultusunda ve pandemi koşulları kapsamında uygulama derslerinin 

yapılan kısımlarının notlandırılmasına, kalan kısımlarının yapılmış kabul edilmesine karar 

verildi. Bu karara rağmen öğretim üyelerimizi derslerin kuramsal bölümlerini yapmaya 

devam etmişlerdir. 2019-2020 Bahar döneminde her hafta bir saat işlenen dersler yaz 

döneminden başlamak üzere tam saati kadar ve eş zamanlı olarak işlenmiştir. Bu uygulama 

Güz dönemi için de devam etmiş, Bahar döneminde de aynı şekilde uygulanmasına karar 

verilmiştir. Niteliği korumak ve denetlenebilirliği sağlamak adına senkron ve asenkron 

derslerde farklı uygulamalar kullanılmasına izin verilmemiş, derslerin tamamı CATS 

üzerinden işlenmiş, sınavlar CATS üzerinden yapılmış, kaynaklar CATS’ e yüklenmiş 

ödevler yine CATS aracılığıyla verilmiştir. 

 

1.3. ÖĞRETİM ELEMANLARI 
  

Uzaktan öğretime geçiş ile birlikte 20 Mart 2020 tarihinde üniversitemizde görev alan 

öğretim elemanlarına bir bilgilendirme eğitimi gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda öğretim 

üyelerimiz uzaktan öğretimde derslerin nasıl işleneceği üzerine bilgilendirilmiştir. Toplantı 

ile ilgili ayrıntılı bilgihttps://digital.iku.edu.tr/iku-uzaktan-egitim-uygulamasi-cats-ile-

farkyaratiyor adresinde yer almaktadır. Bölümümüz bu eğitimin yanı sıra tüm öğretim 

üyeleri ve öğrencileri ile uzaktan öğretimde Cats ve Adobe kullanıma ilişkin videoları ve 

yazılı metinleri paylaşmış. Gerekli durumlarda destek sağlamıştır.  

Öğrencilerin dersin öğretim üyesine ve akademik danışmanına kolaylıkla ve hızlı bir 

şekilde ulaşabilmeleri için ofis saatleri belirlenmiş, bunun dışında ihtiyaç olması 

durumunda kolay ulaşılabilirlik adına iletişim bilgileri paylaşılmıştır. Öğrencilerden gelen 

soru ve sorunlara anında dönüş yapmaya özen gösterilmiştir. 

1.4. ORYANTASYON 

2020-2021 Akademik Yılı’nda bölümümüze katılan öğrencilerimize sıcak bir karşılama 

sunmak ve yükseköğrenim yaşamları boyunca yeni yuvaları olacak üniversitemizi ve 

çalışanlarımızı tanıtmak, fakültemizdeki ilk günlerini ilham verici ve yol gösterici bir hale 
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getirmek amacıyla 2020-2021 Akademik Yılı Oryantasyon Programı, 7 Ekim 2020 

tarihlinde CATS Collaborate üzerinden gerçekleştirilmiştir. Programda tüm öğret m 

üyelerimiz yer almış ve öğrencilerle tanışma olanağı bulmuşlardır. 

 

2. YÖNETİM SİSTEMİ  

2.1. BÖLÜM UZAKTAN ÖĞRETİM KOORDİNATÖRÜ VE SİSTEM 
SORUMLULARI 

Uzaktan öğretim sürecinde yaşanabilecek sorunların anında çözümü ve süreç 

iyileştirilmesi için Rektörlüğümüzün talebi üzerine bölüm uzaktan öğretim koordinatörü 

olarak Dr. Öğr. Üyesi Didem Özdoğan görevlendirilmiştir. Öğrencilerden gelen talep ve 

şikayetler Dr. Özdoğan’a iletilmekte ve sorunun çözümü yolunda gerekli adımlar 

atılmaktadır.   

Bölümümüz sistem sorumluları olarak Arş. Gör Didem Varol ve Arş. Gör. Meltem Önder 

görevlendirilmiştir. Yaşanabilecek sistemsel sorunların çözümü ve desteğe ihtiyaç 

duyulması noktasında sorumlularımız destek olmakta ve gerekli birimlerle işbirliği içinde 

çalışmaktadırlar. 


