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SİNUZEM tarafından uzaktan eğitim sürecini değerlendirmek amacıyla öğrenci ve öğretim 
elemanlarına uygulanan ankette paydaşlarımız uzaktan eğitim sürecinin iyileştirilmesine 
yönelik öneri ve görüşlerini sunmuşlardır. Öğrencilerin öğretim elemanı-öğrenci etkileşimi 
üzerine geribildirimlerine göre özellikle asenkron derslerde öğrenciler dersi veren öğretim 
elemanı ile iletişime geçmekte zorluk yaşadıklarını, sınavlar ve ders konuları hakkında 
daha kapsamlı bilgi alabilmek için dersi veren öğretim elamanı ile daha sık iletişim 
kurabilmek istediklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerimizin bu talebini yerine getirmek ve 
öğretim elemanı-öğrenci etkileşimini kuvvetlendirmek amacıyla Uzaktan Öğretim Yoluyla 
Verilecek Derslerin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ın mevcut halinde yer alan 
2.4.1.9. maddesinin “2.4.1.9. Dersini asenkron olarak işlemeyi planlayan öğretim elemanı 
yarıyıl sonuna kadar dersini asenkron olarak işlemeli; bununla birlikte öğretim elemanı 
kayıt altına almak kaydıyla öğrencilerin dersle ilgili sorularını cevaplamak, konu tekrarı 
yapmak, ara sınav ve yarıyıl sınavlarından önce soruları cevaplandırmak ve sınav/ödev 
hakkında öğrencileri bilgilendirmek vb. amaçlarla öğrencilere bir hafta önceden 
duyurulmak şartıyla en az 2 senkron ders yapmalıdır.” haliyle Eğitim Komisyonuna teklifine 
oy birliğiyle karar verilmiştir. 
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Öğrenciler dersi veren öğretim elemanları tarafından sistem üzerinden öğrencilerle 
paylaşılan ders öğretim materyallerinin ve kaynakların yetersiz olduğunu dile getirmiştir. 
Bazı öğrencilerimiz öğretim elemanları tarafından sunum dokümanlarının ve ek 
materyallerin sisteme yüklenmesinin öğrenme sürecini hem kolaylaştıracağını hem de 
daha verimli hale getireceğini söylemiştir. Uzaktan Öğretim Yoluyla Verilecek Derslerin 
Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar’da bu hususa “2.4.1.3. Asenkron ve senkron 
işlenen derslerde isteğe bağlı olarak öğretim elemanı ilgili haftalara ek materyal eklemesi 
yapabilir.” maddesi ile değinilmiştir. Söz konusu maddenin; “2.4.1.3. Asenkron ve senkron 
işlenen derslerde öğretim elemanı ders bilgi paketine de uyumlu olacak şekilde en az 1 
güncel kaynağı dersin temel kaynağı olarak belirlemelidir. İlgili haftalara en az 1 ek 
materyal eklemesi yapmalıdır.“ şeklinde yeniden düzenlenmesinin  Eğitim Komisyonuna 
teklifine oy birliğiyle karar verilmiştir.  

3 

 

Uzaktan eğitim sürecini değerlendirmek amacıyla uygulanan anket sonuçlarına göre 
öğrencilerimiz Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerde ödevlerin değerlendirilmesinin 
adil bir şekilde yapılıp yapılmadığı noktasında tereddüt yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 
Uzaktan öğretim yöntemiyle verilecek derslerde ölçme değerlendirme sürecinin 
iyileştirilmesi amacıyla Kalite Yönetim Birimi tarafından planlanacak Eğiticilerin Eğitimi 
programına dereceli puanlama anahtarı hazırlama ve uzaktan eğitimde ölçme ve 
değerlendirme konularında eğitimlerin de dahil edilmesinin Kalite Yönetim Birimine 
teklifine oy birliğiyle karar verilmiştir.  
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SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ALT KOMİSYON ÜYELERİ 

 Adı Soyadı Birimi İmza 

1 Prof. Dr. Hülya TURAN Rektörlük [İmza] 

2 Doç. Dr. Rıza BAYRAK SHMYO [İmza] 

3 Prof. Dr. Hülya Gülay OGELMAN Eğitim Fakültesi İzinli 

4 Doç. Dr. Serdar YENER Boyabat İİBF [İmza] 

5 Doç. Dr. Meryem Yeşim ÇELİK Su Ürünleri Fakültesi      İzinli 

6 Öğr. Gör. Volkan ÇAVUŞ Meslek Yüksekokulu [İmza] 

7 Öğr. Gör. İrem ÜÇÜNCÜOĞLU Kalite Yönetim Birimi İzinli 

8 Öğr. Gör. Miray VAROL Kalite Yönetim Birimi [İmza] 

9 Ali ALTUNGEYİK Genel Sekreterlik [İmza] 

10 Hasip AĞIRÇELİK Kalite Yönetim Birimi [İmza] 

11 Gamze ARAT Kalite Yönetim Birimi [İmza] 

12 Öğrenci / Dış Paydaş  Katılmadı 


