
   

 

 

BUZEM FAALİYET RAPORU (2019-2020) 

 

1. Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler  

Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

tarafından 10-11 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen “3. ULUSLARARASI 

UZAKTAN ÖĞRENME VE YENİLİKÇİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI / The 

2nd International Conference On Distance Learning and Innovative 

Educational Technologies – DILET2020” için hazırlık çalışmaları Ocak 

2020’den itibaren yürütülmüştür. Bu hazırlıklar kapsamında konferansın önce 

yüz yüze ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle tamamen uzaktan yapılması 

planlanmıştır. . Konferansın gerçekleştirilmesinde mali destek için TÜBİTAK  

“2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programına” 

başvurulmuş olumlu yanıt alınmıştır. Benzer biçimde “Başkent Üniversitesi 

Etkinlik Düzenleme ve Destekleme İlkeleri” kapsamında destek için 

başvurulmuştur. Başvuru aşamasında gerekli olan konferansa davetli 

konuşmacılar ve panellerin bilgileri, konferans temaları, özet ve tam metin 

bildiri şablonları ve konferans gönderi hakem değerlendirme sistemi 

hazırlanarak ilgili birimlere sunulmuştur (https://dilet.baskent.edu.tr). 

COVID-19 pandemisi ile başlayan zorunlu uzaktan öğretim sürecinin etkili 

biçimde değerlendirilebilmesi için Merkez tarafından farklı anketler 

hazırlanarak akademik personelin ve öğrencilerin uzaktan öğretim durumları 

analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular raporlar halinde Yönetimimize 

sunulmuş, ayrıca ileri dönemlerde geliştirilerek akademik çalışmalara zemin 

oluşturmak için kullanılması hedeflenmektedir. 

  



2. Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler  

Üniversitemiz bünyesinde verilen ortak derslerden biri olan ATA kodlu 

“Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi”, 2019 Eylül döneminden itibaren 

uzaktan öğretim yoluyla verilmektedir.  

Mart 2020’de tüm dünyada etkisi görülen Covid-19 pandemisi nedeniyle, YÖK 

kararları gereğince tüm örgün öğretim uzaktan öğretim yoluyla verilmeye 

başlanmıştır. Merkezimiz Pandemi başında hizmetiçi eğitimler ile akademik 

personel ve öğrenciler bu zorunlu uzaktan öğretime geçişte destek olmuştur.  

Final sınavlarından sağlıklı yürütülebilmesi için, mevcut sistemin kopyası olan 

bir başka web sitesi, Elektronik Sınav Sistemi (ESS), Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı tarafından kurulmuştur. Bu sistem sadece sınav amaçlı olarak 

kullanıma açılmış ve yine BUZEM tarafından birimlere gün ve saat tahsisi 

yapılarak kullanılmıştır. ESS üzerinden uzaktan yapılacak yarıyıl sonu sınavları 

için hem öğretim elemanlarına hem de öğrencilere bilgilendirme notları 

gönderilmiştir.  

2019-2020 Bahar döneminde ders durumlarını belirlemek üzere 09 Nisan ve 

19 Nisan 2020 tarihlerinde öğretim elemanlarına yönelik iki anket 

uygulanmıştır. Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda akademik birimler 

bazında elde edilen bulgular “Uzaktan öğretim ile yürütülen ve yürütülmeyen 

ders sayıları, asenkron ve senkron platform sayısı ve dağılımını” veren iki ayrı 

raporda (09 Nisan ve 19 Nisan 2020) sunulmuştur. 

2020-2021 güz dönemi başında BUZEM tarafından uygulanan bir anket ile güz 

yarıyılında yürütülen derslerin durumları incelenmiştir. Açık uçlu anket 

sorularının yanı sıra likert tipi derecelendirilen soru maddeleri de yer almıştır. 

Ankette derste kullanılan asenkron ve senkron platform, bu platformlar 

hakkında hangi kaynaklardan bilgi edinildiği, varsa uzaktan eğitim 

teknolojilerini kullanırken yaşanılan sıkıntılar ve BUZEM’den beklentilere 

yönelik sorular yer almış ve verilerin analizi Uzaktan Öğretim Ders Durumu 

Raporu olarak sunulmuştur. 

 

 

  



3. Toplumun gereksinimlerinde yanıt vermeye yönelik faaliyetler  

Uzaktan eğitimde toplumu ilgilendiren konularda her platformda Merkezimiz 

tarafından gerekli faaliyetlere önem verilmiştir. Ülkemizde ve dünyada 

yaşanan hemen her konuda bilgi almak, düşünce üretmek ve sorularına yanıt 

bulmak amacıyla yayınlanan KanalB TV kanalının GÜNCE programına, Mart 

2020 tarihlerinde iki defa BUZEM tarafından katılım sağlanmıştır. Programa 

23 Mart 2020 tarihinde Merkez müdür yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy, 

26 Mart 2020 tarihinde ise Merkez müdürü Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu ve 

Merkez müdür yardımcısı Doç. Dr. Emine Cabı katılarak COVID-19 

pandemisinin etkileri üzerine görüşlerini paylamışlardır. 

Öğretim elemanlarına yönelik uzaktan öğretim sistemlerinin kullanımı, içerik 

tasarımı ve ödev/sınav etkinliklerinin uzaktan yapılması konularında yeni 

yazılı kılavuz ve videoları hazırlanmış veya mevcut materyaller 

güncellenmiştir. Bu destek materyalleri BUZEM 

(http://buzem.baskent.edu.tr) web sitesinde “Teknik Destek” sayfasında 

7/24 erişime açılmıştır (Mart 2020). 

Üniversitemizdeki akademisyenlere ve öğrencilere yönelik «Kullanıcı Destek 

Materyallerinin Hazırlanması, Güncellenmesi ve Uygulamaya Geçirilmesi» 

toplantısı 23 Temmuz 2020’de yapılmıştır. 21 Ağustos 2020 tarihine kadar 

güncellenen materyaller BUZEM web sayfasında erişime sunulmuştur. 

 

http://buzem.baskent.edu.tr/

