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Uzaktan Eğitim

Uzaktan eğitim; geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerinin sınırlılıkları nedeniyle

eğitim etkinliklerinin öğretim elemanları ile öğrenciler arası, iletişim ve etkileşimin özel

olarak hazırlanmış içerikler ve çeşitli ortamlar yoluyla belirli bir merkezden bir öğretme

yöntemidir.

1980’li yıllarla birlikte yaygınlaşan bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler,

özellikle internetin yayılması, bilginin paylaşımını ve bilgiye erişimi çok daha kolay ve

hızlı hale getirmiştir.



Uzaktan Eğitim

Okul sonrası eğitim gereksinimi için yüz yüze eğitim olanaklarının çalışma saatlerinin

uymaması, zaman ve mesafe gibi çeşitli nedenlerle kısıtlanması sonucu, 19. yüzyılın

sonu ve özellikle 1950’li yıllardan sonra uzaktan eğitim kavramı bir gereksinim olarak

ortaya çıkmış ve günümüze kadar teknolojinin gelişmesine ve eğitim kuramlarının

değişmesine paralel olarak evrim geçirmiştir.

Teknolojideki hızlı gelişmeler ışığında ülkelerin eğitim politikaları; “öğrenmeyi

öğrenen” bireylerin yetiştirilmesi, bireylerin de eğitimlerini kendilerine uygun olan

zaman dilimlerinde ve istedikleri yerlerde almaları, hatta bireylerin bilgi düzeyi ve

öğrenme becerilerine göre öğrenebilmelerine olanak sağlanması üzerine kurulmaktadır.



Uzaktan Eğitim

Üniversitemizde, Yök tarafından pandemi nedeni ile verilen bir haftalık aranın ardından

23 Mart 2020 pazartesi günü itibariyle uzaktan eğitim yöntemi ile dersler eş

zamanlı/canlı verilmeye başlanmıştır. Uzaktan eğitim faaliyetlerimizi, daha iyi ve nitelikli

eğitim verebilmek adına 6 Nisan 2020 Pazartesi günü itibariyle Üniversitemizin alt yapısı

ile oluşturduğumuz Dou-Online sistemi üzerinden devam ettirilmiştir.

Öğrencilerimizin süreçle ilgili geri bildirimlerini alabilmek için DouOnline

sistemi üzerinden öğrencilere Uzaktan Eğitim Memnuniyet Anketi uygulanmıştır.

13.04.2020 – 17.04.2020 tarihleri arasında erişime açık olan ankete 1199 öğrencimiz

katılmıştır.



Uzaktan Eğitim

Ölçme ve Değerlendirmeye yönelik faaliyetler Dou-Online-Sinav sistemi üzerinden

yürütülmektedir.

Öğrencilerin sınav sistemini deneyimleyebilmeleri için 24 Nisan 2020 tarihinde

Test101 kodlu DemoDers oluşturularak tüm öğrencilerimizin sistemine dersin ataması

yapılmış ve herhangi bir not karşılığı olmayan deneme sınavına katılabilmelerine imkan

verilmiştir. Deneme sınavı uygulaması 2020-2021 Güz döneminde de

gerçekleştirilecektir.



Uzaktan Eğitim

Tüm bu süreçlerde öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız için sistemlerin kullanımına

yönelik kılavuzlar yayınlanmış, sürecin her aşaması için bilgilendirme metinleri

paylaşılmıştır. Bu paylaşımlara 2020-2021 Güz döneminde de devam edilecektir. Tüm

bilgiler ayrıca douzem.dogus.edu.tr adresinden erişime açık olacaktır.

İdeal eğitim biçiminin yüz yüze olduğunun ve bunun hep böyle kalacağı

kesindir. Ancak, COVID-19 salgını, kişisel ve profesyonel yaşamlarımızda benzeri

görülmemiş değişiklikler getirdi. Sağlık ve güvenlik birinci önceliğimiz olmuştur.



Uzaktan Eğitimin Avantajları

Dezavantajları olduğu kadar uzaktan eğitim yönteminin avantajları bu dönemde dikkat

çekmektedir.

• Öğrencilere eğitime daha fazla erişim sağlamaktadır.

• Öğrenci açısından daha ekonomiktir ve öğrencilerin coğrafi bölgelerinde sınırlı 
kalmalarının önüne geçmektedir.

• Öğrencilere aynı anda çalışma ve ders çalışma seçeneği sunmaktadır.

• Öğrencilere daha az dikkat dağıtıcı ortam sunmaktadır.

• Öğrencilerin kendi hızlarında çalışmalarını sağlar, diğer öğrencilerle kıyaslanmaz.

• Öğrenciler, uzaktan eğitim yoluyla kendi başlarına çalışarak öz disiplin, sorumluluk 
duygusu, zaman yönetimi ve bağımsız düşünme becerilerini geliştirebileceklerdir.



Uzaktan Eğitimde Öğretimin Temel Aşamaları

Giriş

• Öğrencinin dikkati çekilir.

• Motivasyonu sağlanır.

• Öğrenci hedeften haberdar edilir.

• Giriş davranışları saptanır.

• Yeni ve eski öğrenmeler arasında ilişki kurulur.

Sunu

• Bilgi, olgu, kavram, kural, ilke ve yöntemlerin öğrenciye takdim edildiği bölümdür.

• Sunu kazandırılacak davranış ve giriş davranışına göre farklılık gösterir.



Öğretimin temel aşamaları

Alıştırma

• Kazandırılmak istenen davranışın 
uygulanmasıdır.

Geri Bildirim

• Öğrenci gösterdiği davranış hakkında 
bilgilendirilir.

Değerlendirme

• Öğrencinin hedefe ulaşma düzeyi 
ölçülür.



Giriş Etkinliklerinin Planlanması

• Dikkat çekme ve bunun ders boyunca sürdürülmesi önemlidir.

• Ses yükseltme

• Problemden bahsetme

• İlgi çekici beyanda bulunma

• Fıkra ya da anekdot anlatma

• Resim/film/tablo gösterimi

• Öğrencilerin motivasyonunu artırmak için öğretim sonunda ne kazanacak onu söylemek 
gerekir.

• Öğrenciler derste kendilerini neyin beklediğini bilirse daha dikkatli dinler.



Giriş Etkinliklerinin Planlanması

• Eleştiri, analiz, röportaj, özet, makale inceleme, rapor, video, bilgi derleme, sunum öğrenci 
motivasyonunu artıracaktır. 

• Ders süresince öğrencilere sorular sormak derse katılımlarını sağlayacaktır.

• Öğrencilerin konsantrasyonu ve derse katılımlarını aktif tutmak için bir oturumun en fazla 
75 dk olması ve 10-15 dk aradan sonra derse devam edilmesi önerilmektedir.

• Dersin müfredatta belirtilen toplam ders saatine göre/ ders programına uygun olarak 
birden fazla oturum/collabrate etkinliği oluşturabilmektedir.  



İçerik Sunusunun Planlanması

• Öğretimi planlarken aşırı bilgi yükünden kaçınılmalıdır.

• Ders özeti
• Ders bitiminde konu özetlenmeli

• Aralıklarla özet yapılmalı

• Bir bilgiyi ver öncekini özetlenmeli

• Daha sonraki derste ilk öğrenilen tekrarlanmalı ya da özetlenmelidir.

• Tekrar yapılır

• Kolaydan zora sıralama

• Genelleme yapılır

• Dikkat çekme.



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

• Ölçme-değerlendirme yöntemleri belirlenirken/değiştirilirken dersin ölçülmek istenen öğrenme çıktıları ile uyumlu olması ve

öğrenciye bu ve diğer derslerin ölçme-değerlendirmesinden yansıyan toplam iş yükü dikkate alınmalıdır. Bu süreçte mümkün

olduğunca öğrenci iş birliği ve/veya öğrenci-öğretim elemanı etkileşimi gerektiren yöntemlerin tercih edilmesi önerilir.

• Ölçme değerlendirme ölçütleri hakkında aynı dersi veren tüm öğretim üyelerinin bu ölçütleri birlikte belirlemeleri ve hemfikir

olmaları değerlendirmenin güvenirliğini sağlamakta yardımcı olacaktır.

• Daha önce öğrencilerin karşılaşmadığı bir ölçme değerlendirme yönteminin tercih edilmesi durumunda öğrencilerin

yönlendirilmesinde ekstra özen gösterilmelidir ve bir deneme uygulaması yapılması önerilir.



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

• Öğretim elemanları, değerlendirmeye ilişkin bilgileri (amacı, verilen süre, kurallar ve kısıtlamalar, tanınan teslim hakkı 

sayısı, hangi formda [yazı/ses/resim/video…] istendiği, hangi formatta [pptx/pdf/mp4…] istendiği ve diğer bilgiler) içeren 

açık ve detaylı bir yönergeyi, değerlendirmenin ölçütleriyle birlikte öğrencilerle sınavlardan önce paylaşmalıdır. 

• Bu bilgiler paylaşılırken öğrencilere kopya ve intihal gibi konularda “akademik dürüstlük” ilkelerini hatırlatmak faydalı 

olacaktır.



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME- Soru Tipleri

1.  Çoktan seçmeli sorularda;

Soru kökü net ve anlaşılır olmalıdır.

Seçeneklerin uzunluğu birbirine yakın olmalıdır.

“Yukarıdakilerin/Aşağıdakilerin,  hepsi/hiçbiri” gibi seçenekler kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Soru kökünde negatif ifade kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Soru kökünde “hangisi yanlıştır/doğrudur?” şeklinde sorular yer almamalıdır.

Seçenek sayısı 4 ya da 5 olan sorular daha yüksek geçerlik ve güvenirliğe sahip olacaktır.

Seçeneklerin randomize edilerek her öğrenciye farklı bir sırayla sunulması sağlanmalıdır.



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME- Soru Tipleri

2. Klasik-Açık Uçlu sorularda;

Klasik formatta, genel bilgi ile paragraf halinde cevap verilebilecek sorular hazırlanabilir.

Sınav sorusu öğrencinin bir dosya hazırlayıp (yazı, ses, resim, video) yüklemesini

gerektiriyorsa, sınav süresi içerisinde örneğin öğrencilerden matematiksel işlemleri

tamamlayarak fotoğrafını çekmeleri ve bu fotoğrafı bir ek dosya halinde yükleyerek teslim

etmeleri istenebilir. Benzer şekilde öğrenci bir beceriyi sergilediği videoyu ya da hazırladığı bir

metni de yanıt olarak yükleyebilecektir.



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME- Soru Tipleri

3. Ödev, proje ve rapor yazımı;

Ödevler, bilgi ve kavrama düzeyinin ötesinde problem, analiz, sentez ve değerlendirme gibi 

daha yüksek bilişsel düzeyleri ölçmeye yönelik tasarlanabilecek ölçme-değerlendirme 

araçlarıdır.

 İntihalden kaçınma ve akademik dürüstlük ilkeleri mutlaka vurgulanmalıdır. Turnitin adlı araç

kullanılarak intihal tespiti yapılabilmektedir. Öğrencilerin bu araç hakkında bilgilendirilmesi 

farkındalıklarını artıracaktır.



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME- Soru Tipleri

3. Ödev, proje ve rapor yazımı;

Öğrenciler ödeve farklı formlarda (yazı, resim, ses kaydı, video) bir dosya yükleyerek yanıt

verebilmektedir. Öğrencilerden değerlendirme kapsamında sözlü sunumda bulunmaları ve

bunu ses/görüntü kaydı alarak teslim etmeleri, bir beceriyi sergilediklerini gösteren bir

videoyu ya da hazırladıkları bir metni yüklemeleri istenebilir. Bu tür uygulamalarda da yazılı

ödevlerde olduğu gibi, net bir yönerge sağlanmalı ve değerlendirme ölçütleri (rubric) önceden

paylaşılmalıdır.

Öğrencilerin kaynak taraması yapmaları, buldukları ve faydalandıkları kaynakları arşivlemeleri

ve uygun şekilde atıfta bulunmaları gerektiği hatırlatılmalıdır.



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME- Sınav Düzenleme ve Sınav Nitelikleri

1. Dönem içinde gerçekleştirilen her sınav için farklı soru havuzu hazırlanması, her öğrenciye farklı

soruların yönlendirilmesi sınav güvenliği için önemlidir.

2. Sınav sorularının, sınav oturumu esnasında randomize edilerek (soruların sırasını karıştırarak)

her bir öğrenciye farklı sırayla sunulması sınav güvenliğini artıracaktır. (Ancak, bir mantık

sırasında ilerlemesi gereken ya da kapsam bakımından birbirini takip etmesi gereken sorulardan

oluşan sınavlar için bu seçenek uygun değildir.)

3. Sınavda öğrencinin ekranında tek bir soruyu görmesi ya da soruların tamamını görmesi

ayarlanabilmektedir. Ayrıca istenirse önceki sorulara dönüş yasaklanabilmektedir. Öğrencilerin

soruları ekranda tek tek görmesi ve soruların ardışık sıralanması (görülen soruya geri dönüş

yapılamaması) sınav güvenliğini artıracaktır.



4) Nicel alanlarda sorular, formül kullanarak oluşturulabilir, böylece her öğrencinin sınavı farklı

olacaktır.

5) Sınav için verilen süre iyi ayarlanmalıdır. Öğrencilerin tüm sınav sorularını görüp, daha sonra geri

dönüp soruların yanıtlarını aramaya başlamamaları için geri dönüşe izin verilmemesi önerilir.

Süre, öğrencilerin «kendi bildiklerine» göre cevaplayabilecekleri kadar açık tutulmalıdır.

6) Soruların yazımı, ders notlarında ifade edildiğinden (ve internet aramalarında kolay

bulunmayacak biçimde) farklı olarak yazılmalıdır.

7) Daha önce kullanılan veya bir soru bankasından / başka birinden gelen bir soru sorulduğunda,

soru mutlaka Google'da aranmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME- Sınav Düzenleme ve Sınav Nitelikleri



8) Çalışmalar, çoktan seçmeli sınavlarda soru başına yaklaşık 45 saniyenin, öğrencilerin bir soruyu

cevaplayabilmeleri için yeterli zamandan daha fazlası olduğunu göstermektedir.

9) Dönem içinde yapılacak olan sınavların, ders programında planlanan ders saatinde yapılması,

tüm öğrencilerin aynı anda sınava girmesine ve birbirlerine yardım etmelerini engellemektedir.

10) Hazırlanan her sınav, öğrenciye sunulmadan önce mutlaka gözden geçirilmelidir. Herhangi olası

teknik bir soruna önlem olarak, sınav öğrenci uygulamadan önce denenmelidir. Mevcut

koşullarda bazı öğrencilerin bilgisayar erişimi olmayabileceği dikkate alınmalı, sınav denenirken

mobil cihazlardan (mobil uygulama ve tarayıcı aracılığıyla) erişimin nasıl olduğu da sınanmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME- Sınav Düzenleme ve Sınav Nitelikleri
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