
 

 

 

BUZEM FAALİYET RAPORU (2020-2021) 

 

1. Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler  

Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak "3. 

Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı / The 

3rd International Conference On Distance Learning and Innovative Educational 

Technologies DILET2020", 10-11 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi olarak 

düzenlenmiştir. Konferansımız TÜBİTAK tarafından "2223-B Yurt İçi Bilimsel 

Etkinlik Düzenleme Desteği Programı" kapsamında ve Başkent Üniversitesi 

tarafından “Başkent Üniversitesi Etkinlik Düzenleme ve Destekleme İlkeleri" 

kapsamında desteklenmiştir. İki yılda bir yapılan 2020 yılında üçüncüsü 

düzenlenen DILET2020 konferansında önceki konferanslarda olduğu gibi 

uluslararası düzeyde uzaktan eğitim ve yenilikçi eğitim teknolojileri alanında 

yurt içi ve yurt dışından uzman konuşmacılar yer almıştır. 3 yurt dışı ve 10 yurt 

içi panelistin katıldığı 3 panel, 3 yurt dışı ve 4 yurt içi konuşmacının katıldığı 5 

davetli konuşma, 117 yazarın katıldığı 82 bildiri sunumu yapılmıştır. Konferans 

kapsamında sunulan özet ve tam metin bildirilerin kitapçığı hazırlanmış, ISBN 

numarası alınarak dijital ortamda dağıtımı yapılmış ve bildiri kitabı olarak baskısı 

alınmıştır. Konferansın sürekliliği hedeflenmiş ve 2022 yılında dördüncüsünün 

düzenlenmesi çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda bildiri kitabının akademik 

yönden geliştirilmesi amacıyla uluslararası indekslerde taranır hale getirilmesi 

yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. 

 

  



2. Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler 

2020-2021 güz dönemi sonunda yarı yılsonu OYS-Moodle sınavlarının (çevrimiçi 

sınav veya 3 saatten az süreli ödev) sağlıklı yürütülmesi doğrultusunda BUZEM 

tarafından planlama ve birimlere öneriler yapılmıştır.  Teknik sıkıntı 

yaşanmaması için akademik birimlerden gelen talepler değerlendirilerek zaman 

dilimli yer tahsisi programı ve sınav programı hazırlanmış ve paylaşılmıştır. 

Uzaktan öğretim altyapımızın (ÖYS-Moodle) sağlıklı çalışmasına devam 

edebilmesi için öğretim elemanlarına önerilerin yer aldığı bilgilendirme mesajı 

gönderilmiştir (11 Haziran 2020).  

Bahar Dönemi Moodle/OYS üzerinden yapılacak çevrimiçi ara sınavların etkili 

yapılabilmesi ve üniversitemiz kaynaklarının verimli kullanılabilmesi için birim 

temsilcilerine önerilerin yer aldığı bilgilendirme mesajı gönderilmiştir (12 Mart 

2021).   

2020-2021 Bahar Dönemi Moodle/ÖYS üzerinden yapılacak çevrimiçi yarıyıl 

sonu sınavlarının (çevrimiçi sınav veya 3 saatten az süreli ödev) koordinasyonu 

için birim temsilcilerine eposta ile sınav sürecinin sağlıklı tamamlanabilmesine 

yönelik öneriler iletilmiştir. (25 Nisan 2020).  

Özel firmalar ile güncel web teknolojileri hakkında tatınım toplantıları 

gerçekleştirilmiştir: 

• ÇAPA Grup bilişim teknolojileri firmasi ile yüzyüze ürün tanıtım 

toplantısı(17.11.2020) 

• Class Proxima yazılım tanıtım toplantısı (Sınav Gözetleme Yazılımı) 

(23.12.2020)  

• COURSERA INİTİAL Hakkında Bilgilendirme (21.04.2021) 

• QSınav Yazılım Temsilcileri ile Toplantı (13.01.2021) 

• Temsilcilerle Güz Finalleri Öncesi Toplantı (21.12.2020) 

• BİDB birlikte ÖYS-Moodle ve Teams Etkili Kullanım Toplantısı 

(11.06.2021) düzenlendi. 

• ORY100 - Üniversite Hayatına Giriş Dersi’nin online olarak yapılmasında 

teknik destek sağlandı (17.09.2021). 

BUZEM tarafından, “2020-2021 Bahar Öğretim Yılına Hazırlık” kapsamında 

uzaktan öğretim uygulamaları ve kullanılan platformlar hakkında çevrimiçi 

eğitim verilmiştir.  Sağlık alanında kullanılan KEYPS platformuna yönelik eğitim 

için ise Tıp Fakültesi öğretim üyeleri katkı sağlamıştır. Eğitim, 08 Şubat 2021 



Pazartesi günü iki oturum olarak düzenlenmiştir. İlk oturum 10:30'da ikinci 

oturum ise 13:30'da gerçekleştirilmiştir. (08 Şubat 2021).  

2021-2022 Akademik yılı Güz yarıyılı dönemine hazırlık seminerleri 

tamamlanmıştır. Eğitim seminerleri öğretim elemanlarına ve öğrencilere 

yönelik olarak yapılmıştır. BUZEM Güz Yarıyılına Hazırlık Uzaktan Öğretim 

Uygulamaları ve Teknolojileri Eğitim Seminerleri ÖYS-MOODLE ve MS Teams 

Sistemi Kullanımı eğitim semineri 15-16 Eylül 2021 ve tarihinde dört oturum 

olarak düzenlenmiştir. 

 

3. Toplumun gereksinimlerinde yanıt vermeye yönelik faaliyetler 

Üniversitemiz ile Assembly of Turkish American Associations kuruluşunun iş 

birliğinde yürütülen Türkçenin Çevrimiçi Öğretilmesi projesi çalışmaları devam 

etmektedir. Proje kapsamında hazırlanan çevrimiçi içerikler, ABD’de yaşayan 

Türk ailelerin çocuklarına Türkçeyi öğrenmede destek amacıyla web üzerinden 

erişime açılacaktır. Merkezimizde çalışmakta olan akademisyenler danışman 

olarak içerik tasarımı konularında yer almaktadır. 

Kamu kurumlarında gelen talepler doğrultusunda eğitim/seminer 

verilmektedir.  Bu kapsamda Öğretim Yönetim Sistemleri hakkında Türkiye 

Adalet Akademisi talebi üzerine, Merkez Müdür yardımcılarımız Doç. Dr. Emine 

Cabı ve Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy tarafından ilgili akademinin İncek kampüsünde 

yüz yüze eğitim ile yaklaşık 60 kursiyere eğitim verilmiş ve eğitimin etkililiğine 

dair soru cevap ile etkileşimde bulunulmuştur. 

Bilimsel etkinlikler kapsamında COVID-19 pandemi nedeniyle tamamen uzaktan 

düzenlenen DILET2020 konferansı, bilim insanlarına katkıları ötesinde, Başkent 

Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları ve Başkent Üniversitesi Adana Özel Başkent 

Okullarının konferansa çevrim içi katılımları sağlanmıştır. Bu okulların öğrenci 

ve öğretmenlerinin davetli konuşmacı, bildiri sunumları ve panelleri izlemeleri, 

soru cevap aşamasına etkileşimli katılımları sağlanmıştır. 


