
 

BUZEM FAALİYET RAPORU (2017-2018) 

1. Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 

Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 1 Ekim 2017 – 30 Eylül 

2018 tarihleri arasında uzaktan eğitim alanında bilimsel çalışmalar devam ettirilmiştir. Bunlardan en 

önemlisi olan “1. UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞTAYı”, 29 Kasım 2017 tarihinde Üniversitemiz kampüsünde 

Avni Akyol Konferans Salonunda düzenlenmiştir. Çalıştayın öğleden önceki kısmında uzaktan eğitim 

alanında uzman davetli akademisyenlerin paneli yer almıştır. Prof. Dr. Şeref MİRASYEDİOĞLU’nun 

oturum başkanı olduğu panelde, Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN, Prof. Dr. Arif ALTUN, Prof. Dr. Yasemin 

GÜLBAHAR ve Dr. Öğr. Üyesi Emine CABI panelist olarak konuşmalarını yapmışlardır. Çalıştayın 

öğleden sonraki kısmında ise, Dr. Öğr. Üyesi Halil ERSOY tarafından Üniversitemiz bünyesinde 

kullanılan Öğretim ve İçerik Yönetimi Sistemi ve Video Konferans sistemi hakkında eğitim; Dr. Öğr. 

Üyesi Emine CABI tarafından ise Uzaktan Öğretimde Eğitmen Eğitimi konulu eğitim verilmiştir. 

Düzenlenen bu çalıştay sonrasında, bir sonraki çalıştayın uluslararası katılımcılı konferans şeklinde 

olması ve akademik bildirilere yer verilmesi planlamıştır.  Plan çerçevesinde Aralık 2018’de 2 günlük 

bir konferansın düzenlenmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. 

 2. Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye yönelik Faaliyetler 

Başkent Üniversitesi lisans düzeyinde öğrenim gören (Mühendislik Fakültesi öğrencileri hariç) tüm 

öğrencilerin almakla yükümlü olduğu BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı dersi, son beş dönemden beri 

uzaktan öğretim ile yürütülmektedir. Bilgisayar Okuryazarlığı dersine her dönem yaklaşık 1500-2000 

öğrenci kayıt olmaktadır.  Her öğretim yılı başında derse kayıtlı öğrencilere ve dersi vermekle 

yükümlü öğretim elemanlarına oryantasyon programı kapsamında merkezimiz tarafından eğitim 

verilmektedir. BTU Koordinatörlüğü’nün düzenlediği oryantasyon programında, yüz yüze veya 

eşzamanlı video konferans yöntemi, Uzaktan Eğitimde Öğretim Tasarımı, Moodle, BTU dersine kayıt 

ve Uzaktan Öğretimde Öğrenci Olmak konu başlıklarında uzaktan öğretimin gerektirdiği öğrenme 

ortamları göz önüne alınarak sunum yapılmıştır. 

Üniversitemiz bünyesinde uzaktan öğretim yoluyla verilen eğitimlerde kullanılan Öğretim ve İçerik 

Yönetim Sistemi (Moodle), Ağustos 2018’de yenilenmiştir. Bu yenilik sonrasında 

moodle2.baskent.edu.tr adresi ile hizmete geçen sistem var olan video konferans sistemi (Adobe 

Connect) ile entegre edilmiştir. Bu entegrasyon sonucunda, kullanıcıların moodle’dan video 

konferansa geçişte ikinci kez kullanıcı adı girmesine gerek kalmamış, daha önemlisi ikinci aşamada 

farklı kullanıcı adı girerek yanlış kimlik bilgisi ile sistemde yer alması engellenmiştir.  

Yenileme ve entegrasyonun bir başka getirisi ise yapılan canlı yayınların otomatik olarak kullanıcı 

kayıtlarının oluşmasıdır. Öğretim elemanı rapor almak için bundan böyle Moodle2’den farklı bir 

sisteme giriş yapmak zorunda olmayacaktır. Bu sayede rapor alma ve canlı yayın kayıtlarının 

öğrenciye sunulması konusunda öğretim elemanı yükü hafiflemiştir. 

http://dilet.baskent.edu.tr/konferanslarimiz/


3. toplumun gereksinimlerinde yanıt vermeye yönelik faaliyetler 

Son yarım yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmeler uzaktan öğretimin hızla yaygınlaşmasına ve özellikle 

üniversitelerde vazgeçilmez bir uygulama haline gelmesine katkı sağlamıştır.  Internet bağlantınızın 

olduğu her yerden katılma fırsatı sunan uzaktan eğitim; canlı, görüntülü, sesli ve interaktif olarak 

derslerin işlendiği sanal bir platformdur. 

 Bu bağlamda Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Koordinatörlüğü (BTU) ile işbirliği halinde tamamen 

uzaktan öğretim yoluyla verilen Bilgisayar Okuryazarlığı dersinin içeriklerinin güncellenmesi 

çalışmalarında Ağustos-Eylül 2018 aylarında destek verilmiştir. Aynı zamanda BTU 

koordinatörlüğünce hazırlanan dönem sonu sınavlarının ve diğer muafiyet sınavlarının 

hazırlanmasında ölçme değerlendirme konularında destek ve danışmanlık yapılmıştır.  

Uzaktan öğretim ile ders yürüten öğretim elemanlarına yönelik yenilenen Öğretim ve İçerik Yönetim 

Sisteminin kullanıcı kılavuzları hazırlanmıştır. Bu kılavuzlar hem eğitmenlere hem de öğrencilere 

yönelik hazırlanarak BUZEM web sitesinde erişime açılmıştır.  

Üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı toplam 7 tezsiz yüksek 

lisans programı, uzaktan öğretim yoluyla eğitim-öğretime devam etmektedir. Bu programlarda görev 

alan öğretim elemanlarına içerik ve süreç konularında hizmet içi eğitimler verilmektedir. Bu 

programlardaki canlı derslerin raporlarının oluşturulması ve Enstitülere iletilmesi çalışmalar devam 

etmektedir. 

 

 

http://buzem.baskent.edu.tr/index.php/egitmen/

