BUZEM FAALİYET RAPORU (2018-2019)

1. Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 1 Ekim 2018 – 30 Eylül
2019 tarihleri arasında uzaktan eğitim alanında bilimsel çalışmalar devam ettirilmiştir.
Bunlardan en önemlisi olan “2. ULUSLARARASI UZAKTAN ÖĞRENME VE YENİLİKÇİ EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI / The 2nd International Conference On Distance Learning and Innovative
Educational Technologies – DILET2018”, 12-13 Aralık 2018 tarihinde Kızılcahamam’da 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. Konferansta özet ve tam metin bildiri sunumlarının
yanında toplam üç davetli konuşmacı ve beş panel yer almıştır. Yurtiçi ve yurt dışından katılımcıların
yer aldığı konferansta bir panel Amerika Birleşik Devletleri’nden beş katılımcının İnternet üzerinden
çevrimiçi katılımı ile yapılmıştır. Konferans sonucunda 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 2020 yılında üçüncüsünün düzenlenmesi çalışmaları
başlatılmıştır. Bu kapsamda bildiri kitabının akademik yönden geliştirilmesi amacıyla uluslararası
indekslerde taranır hale getirilmesi yönünde çalışmalar sürdürülmektedir.
Çalıştayda sunulan tam metin bildirilerin, bildiri kitabı ötesinde üniversitemiz yayını olan Başkent
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nde (BUJE) değerlendirmeye girmesi ve uygun bulunanların
basılması için dergi ile anlaşma sağlanmıştır.
2. Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Başkent Üniversitesi lisans düzeyinde öğrenim gören (Mühendislik Fakültesi öğrencileri hariç) tüm
öğrencilerin almakla yükümlü olduğu BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı dersi, 2016 yılı Eylül
döneminden beri uzaktan öğretim ile yürütülmektedir. Bilgisayar Okuryazarlığı dersine her dönem
yaklaşık 3000 civarında öğrenci kayıt olmaktadır. BTU Koordinatörlüğü’nce organize edilen 40’tan
fazla sayıdaki şubenin uzaktan öğretim altyapısının hazırlık çalışmaları Merkezimiz tarafından 20192020 Güz dönem öncesinde tamamlanmıştır.
Üniversitemiz bünyesinde verilen ortak derslerden biri olan ATA kodlu “Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi Dersi”, 2019 Eylül döneminden itibaren uzaktan öğretim yoluyla verilmektedir. Önceden yüz
yüze öğretim yoluyla verilen dersin uzaktan öğretim yoluyla verilir hale dönüştürülmesi için 20182019 akademik döneminde yoğun çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında Merkezimizce
dersi verecek öğretim elemanlarına hizmet içi eğitimler verilmiş, uzaktan öğretim sisteminin var olan
canlı yayın kapasitesinin beşten ona çıkarılması sağlanmış ve içerik geliştirme çalışmalarında uzaktan
öğretime yönelik tasarım, geliştirme ve ölçme-değerlendirme konularında seminerler düzenlenmiştir.

Artan uzaktan öğretim uygulamalarının koordinasyonu konusunda Merkezimiz ile ilgili akademik
birimler, koordinatörlükler ve idari birimler ile etkin ve verimli bir işbirliği içerisinde çalışmalar
yürütülmektedir. Bu kapsamda 21 yüzyılın gereksinim duyduğu bilgi ve becerilerin kazanımına yönelik
ders içeriklerinin geliştirmesi çalışmaları sürdürülmektedir.
3. Toplumun gereksinimlerinde yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Uzaktan öğretim ile ders yürüten öğretim elemanlarına yönelik yenilenen “Öğretim ve İçerik Yönetim
Sisteminin” (http://moodle2.baskent.edu.tr) var olan kullanıcı kılavuzları, 2019 yılı yaz aylarında
yenilenerek BTU ve ATA dersleri başta olmak üzere tüm uzaktan öğretim uygulamalarında yer alan
kullanıcılara hitap edecek hale getirilmiştir. Bu kılavuzlar hem eğitmenler hem de öğrenciler için
BUZEM web sitesinden erişime sunulmuştur.
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 çalışmaları devam
etmektedir.
Üniversitemiz ile Assembly of Turkish American Associations (ATAA) işbirliğinde yürütülen “Türkçenin
ve Türk Kültürünün Uzaktan öğretilmesi - Bright Future” projesi kapsamında 2018-2019 akademik
yılında içerik geliştirme çalışmaları devam etmiştir. Bu kapsamda beş farklı kurdaki içeriklerin
senaryoları Temmuz 2019 itibariyle tamamlanmıştır. Tamamlanan senaryoların İnternet üzerinden
açılabilen çokluortam (multimedia) biçiminde eğitim yazılımı haline getirilme çalışmalarının çoğu
Merkezimizce tamamlanmış olup, Ocak 2020 itibariyle A1, A2 ve B1 kurlarının ön değerlendirme
süresi tamamlanıp ABD’deki öğrencilere açılması planlanmıştır. Geriye kalan B2 ve C1 kurlarının ise
bu tarihten sonraki bir kaç ay içerisinde tamamlanarak kullanım açılması öngörülmektedir.
Uzaktan öğretim sisteminin ana alt yapısı olan Öğretim ve İçerik Yönetim Sisteminin 2018 yılı Ağustos
ayından yenilenmesinin ardından, var olan eski sistemin bir süre daha veri deposu olarak kullanımda
kalması planlanmıştı. Eski sistemin bir yılın ardından tamamen atıl duruma düştüğü gözlemlenmiş ve
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile koordineli biçimde gerekli ön bilgilendirme tüm kullanıcılara yapılarak
Eylül 2019’da kapatılmıştır. Bu sayede eski sistemin var olan dijital altyapıda gereksiz kaynak tüketimi
engellenmiştir.

