


KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 
AYDEP KOORDİNATÖRLÜĞÜ

aydep.ahievran.edu.tr

GRAFİK TASARIM
Erhan YURT

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

EĞİTİMDE 
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

EĞİTİMDE NİTELİK ARAYIŞI



GİRİŞ
Kriz dönemleri, kişisel ve kurumsal açıdan tam bir dayanıklılık tes-
ti niteliğindedir. Bu süreçte bireylerin ve kurumların krize ne ölçüde 
hazırlıklı olduğu, kriz yönetme becerisi, esnek karar alma ve kaynak-
ları etkili kullanma gibi birçok unsur devreye girer. Zor zamanlarda 
ve kriz dönemlerinde en fazla gereksinim duyulan şey organizasyon 
becerisidir. Beklenmedik anlarda karşılaşılan güçlüklerin üstesinden 
gelebilmek için kriz yönetimi devreye girer. Kriz yönetimi, normal za-
manlardan farklı olarak, süreci en sağlıklı biçimde yönetmek amacıyla 
olağanüstü kararlar alma ve olağandışı yöntemlere başvurmak zorun-
da kalabilir.  

Kriz dönemlerinin yönetiminde etkili olan bir diğer husus yöneticile-
rin krizi yönetme konusundaki öngörüleri ve kriz sürecindeki isabetli 
kararlarıdır. Ancak yöneticilerin krizi başarıyla yönetebilmeleri güçlü 
bir istişare mekanizması, çeşitli konular için ekiplerin oluşturulması, 
kriz sürecine ilişkin veri toplanması, paydaşlar arasında veri paylaşımı, 
ekipler arasında görev dağılımı gibi birçok tedbire başvurması gerekir. 
Etkili bir kriz yönetimi için üç aşamalı bir plan söz konudur. Bunlar;

1-Kriz öncesi hazırlıklar, 
2-Kriz anındaki uygulamalar ve 
3-Krizden çıkış ve normal sürece geçiş.
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A
Kriz öncesi hazırlık, olası kriz 
durumlarına yönelik öngörüler 
üzerine kurulur. Kriz öncesi ha-
zırlık, yönetimlerin görev alan-
larına ilişkin kapsamlı değerlen-
dirmeleri ve olası gelişmelere 
yönelik perspektife sahip olma-
larına bağlı olarak yürütülür. 
Yönetimler genellikle kurallara 
bağlı ve standart uygulamaları 
tercih ederler. Bu nedenle işleri 
hep aynı yöntemlerle ve stan-
dart uygulamalarla yürütmeye 
çalışırlar. Hatta benzer araçlar 
kullanılması tercih edilir. Ancak 
ekili yönetimler, gücünü olağan 
zamanlardaki standart uygu-
lamalar ve standart araçlardan 

değil olağanüstü zamanlarda 
devreye sokacakları alternatif 
yönetmeler ve araçlardan alır-
lar. Olağanüstü zamanlar için 
hazırlık yapmak ve bu dönem-
lerde kullanılacak yöntem ve 
araçları tasarlamak çoğu defa 
gereksiz bir maliyet olarak ni-
telendirilebilir. Ancak gelecek 
projeksiyonu yapan yönetimler, 
beklenmedik gelişmeler kar-
şısında hizmetlerini kesintiye 
uğramadan yürütebilmek için 
normal zamanlarda olağanüs-
tü dönemler için tedbir almaya 
çalışırlar. Kriz öncesi hazırlık 
döneminde beklenmedik ola-
sı durumlara ilişkin senaryolar 

üzerinden çeşitli planlar yapılır. 
Kırşehir Ahi Evran Üniversite-
si kriz öncesi dönemde önemli 
çalışmalar yürütmüş ve kriz dö-
neminde kullanılan güçlü bir alt-
yapı oluşturmuştur. 2015 yılında 
geçirdiği yönetim değişikliği 
sonrasında Yenilikçi Üniversite 
sloganını belirleyen Üniversi-
te, öncelikle bilişim altyapısını 
güçlendirmek amacıyla e-kam-
püs projesini tamamlamıştır. Bu 
proje kapsamında üniversite-
nin bilişim altyapısını güçlü bir 
donanıma kavuşturulmuş, kriz 
döneminde elektronik ortamda 
yürütülen hizmetlerin aksama-
dan devam etmesi sağlanmıştır.
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 
kriz sırasında dinamik bir süreç 
yönetimi sergilemiştir. Krizin 
birçok sektörde etkisi olacağına 
dair ilk işaretler alındıktan sonra 
eğitim sektörünün de bundan 
etkileneceği değerlendirilmiştir. 
Bu değerlendirmeler ışığında 
uzaktan eğitim konusunun gün-
deme geleceği öngörüsünde 
bulunulmuş ve uzaktan eğitim 
müdürlüğünün çalışmaları göz-
den geçirilmiştir. Daha sonra 
kriz sürecinde eğitimin kesinti-
ye uğramadan yürütülmesi için 
istişareler yapılmış ve zihinsel 
olarak sürecin yönetimine yö-
nelik tedbirler değerlendiril-
meye başlanmıştır. Bu süreçte 
öğretim elemanları ve öğrenci-
lerimizi bilgilendirici duyurular 
ve açıklamalar yapılmıştır. 
Eğitim faaliyetleri örgün eğitim 
yoluyla fiziki yakınlık, karşılıklı 
etkileşim, ortak mekân ve ma-
teryal kullanımı şeklinde yü-
rütülmektedir. Ancak deprem, 
yangın, sel vb. doğal afetler ya-
nında salgın hastalıklar, savaş ve 
terör olayları nedeniyle örgün 
eğitime uzun süre ara vermeyi 
gerektirecek durumlar yaşana-
bilmektedir. En son Dünyada 
ve Türkiye’de yaşanmakta olan 
Covid-19 salgını nedeniyle ör-
gün eğitime ara verilmiştir. Bek-
lenmedik salgın nedeniyle bir 
anda eğitim kurumlarını farklı 
yöntemler kullanmaya mecbur 
bırakmıştır. Bu süreçte gerek 
Millî Eğitim Bakanlığı gerekse 
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 
tarafından okula devam ede-
meyen öğrencilerin eğitim ihti-

yacını gidermeye yönelik çeşitli 
uygulamalar hayata geçirilmiş-
tir. YÖK tarafından alınan karar 
neticesinde 30 Mart 2020 tari-
hinden itibaren yükseköğretim 
programlarında uzaktan eğitim 
öğretime geçmiştir. Ancak eği-
tim kurumları bu süreci yönet-
mekte bocalamış; çeşitli arayış-
lar içerisine girişmişlerdir. Gerek 
sürecin yürütülmesine yönelik 
yasal mevzuat eksikliği gerek-
se bu sürecin yürütülmesinde 
ihtiyaç duyulan teknolojik ve 
yazılımsal yetersizlikler eğitimin 
aksamasına neden olmaktadır. 
Bu kapsamda uzaktan eğitim 
içeriğinin hazırlanması ve sunu-
munda hangi yöntemlerin kulla-
nılacağı, uzaktan ölçme ve de-
ğerlendirme yöntemlerinin ne 
olacağına ilişkin yanıtlanması 
gereken birçok soru bulunmak-
tadır. Gelinen noktada, beklen-
medik olağanüstü durumlarda 
eğitim hizmetlerinin aksama-
dan devam ettirilebilmesi için 
güçlü bir teknolojik altyapıya ve 
eğitim süreçlerinin yönetimini 
sağlayacak işlevsel yazılımlara 
ihtiyaç bulunmaktadır. 
Eğitim kurumlarında yürütülen 
uzaktan eğitim faaliyetlerinin iki 
önemli parametresi bulunmak-
tadır. Bunlardan ilki uzaktan 
eğitimin yapılmasını sağlayan 
teknik donanım ve yazılımlar-
dır. Örgün eğitim için geliştirilen 
ve Öğrenme Yönetim Sistemi 
olarak nitelendirilen bu tür ya-
zılımlar, uzaktan eğitimde etkili 
bir şekilde kullanılabilmektedir. 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 
Eğitimde Kalite Güvence Siste-

mi kapsamında geliştirdiği AY-
DEP Öğrenme Yönetim Sistemi 
sayesinde salgından en az etki-
lenen kurumlardan birisi olmuş-
tur. 30 Mart 2020 tarihinden 
itibaren uzaktan eğitime başla-
yan Kırşehir Ahi Evran Üniversi-
tesinde bütün dersler senkron 
eğitimler şeklinde yürütülmek-
tedir. Bu sistem üzerinden öğ-
renci sınıf listeleri oluşturulmak-
ta, yoklama alınabilmekte, ödev 
verilebilmekte, yapılan ödevler 
değerlendirilmektedir. AYDEP 
yazılımı salgın döneminde çok 
hızlı biçimde kullanılmaya baş-
lamıştır. AYDEP yazılı sayesinde 
senkron (eşzamanlı/canlı/etki-
leşimli) ve asenkron (etkileşim-
siz/dosya paylaşımlı) dersler 
yapılabilmektedir.
Uzaktan eğitimin ikinci önemli 
parametresi, ölçme ve değer-
lendirmedir. En az birincisi ka-
dar önemli olan ölçme ve de-
ğerlendirme, eğitim faaliyetinin 
en temel unsurlarından birisi-
dir.  Çeşitli yöntem ve araçları 
olan ölçme ve değerlendirme, 
uzaktan eğitim sürecindeki 
üzerinde en fazla tartışılan ko-
nulardan biri halline gelmiştir. 
Sınav güvenliği ve adaletli de-
ğerlendirme gibi ölçme ve de-
ğerlendirmenin temel konuları 
eğitimcileri çözüm üretmeye 
zorlamaktadır. Uzaktan eğitimin 
önemli parametrelerinden birisi, 
ölçme ve değerlendirmedir. 
Ancak bu süreçte iki önem-
li konu karşımıza çıkmaktadır. 
Bunlardan ilki mevzuat diğeri 
ise sınav güvenliğidir. Haliha-
zırda Üniversitelerde akademik 
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başarının nasıl belirleneceğine 
ilişkin düzenlemeler ve sınav 
yönetmelikleri bulunmaktadır. 
Yükseköğretim Kurumlarında 
Uzaktan Öğretime İlişkin Usul 
ve Esaslar incelendiğinde dö-
nem sonu sınavlarının gözetimli 
ortamda yapılması gerektiği 
(Madde 12/2) ve gözetimsiz 
ortamda gerçekleştirilen sınav-
ların genel değerlendirmedeki 
oranının %20 den daha fazla 
olamayacağı (Madde 12/3) hü-
kümleri bulunmaktadır (YÖK, 
2014). Salgının uzaması ve gö-
zetimli ortamlarda sınav yapı-
lamama riski nedeniyle uzak-
tan eğitimle yapılan derslerde 
ölçme ve değerlendirmenin 
nasıl yapılacağı büyük bir be-
lirsizlik oluşturmaktadır. Gerekli 
yazılımsal altyapının oluşturu-
lamaması halinde değerlendir-
melerin tümüyle denetimsiz 

ortamda gerçekleşme olasılığı 
bulunmakta, bu durumda mev-
zuatla çelişkili uygulamalara yol 
açması beklenmektedir. Üniver-
sitenin dersleri uzaktan eğitim 
yöntemleriyle yapma konusun-
daki başarısına rağmen ölçme 
ve değerlendirme konusunda 
önemli belirsizlikler bulunmak-
tadır. Birçok devlet üniversi-
tesinde olduğu gibi Kırşehir 
Ahi Evran Üniversitesinde de 
uzaktan eğitim için kullanılacak 
güvenli sınav yazılımı henüz bu-
lunmamaktadır. Literatürde gü-
venli e-değerlendirme şeklinde 
tanımlanan bu tür yazılımların 
olmaması, öğrenciler hakkında-
ki alınacak kararların geçerliliği-
ni tartışmalı hale getirmektedir. 
Zira uzaktan eğitim süreçlerin-
de elektronik ortamda yapılan 
sınavlarda geçerlik ve güvenir-
lik sorunlarının oluşmasına ne-

den olmaktadır. Öğrenciler için 
hayati öneme sahip bu kararlar 
onların herhangi bir dersten 
geçti-kaldı ve/veya başarılı/ba-
şarısız oldukları şeklinde yansı-
yacağı gibi mezun aşamasında 
olanlar için daha kritik sonuçla-
ra neden olabilmektedir. Sınav 
güvenliği konusu bu süreçte 
çözülmesi gereken en önemli 
sorunlardan biridir. Yenilikçi bir 
vizyona sahip olan Kırşehir Ahi 
Evran Üniversitesi, eğitimde Ar-
Ge faaliyetlerine büyük önem 
vermektedir. Bu süreçte güvenli 
e-sınav üzerinde çalışmalarını 
başlatmıştır. Üzerinde çalışılan 
yazılım sayesinde Uzaktan Eği-
timde Kalite Güvencesi oluştur-
mak amacıyla mevcut Öğrenme 
Yönetim Sistemini geliştirme 
çalışması yürütmektedir.
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Kriz Yönetim Oluşumları

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 
Covid-19 salgını döneminde kri-
zi yönetme konusunda hızlı ve 
profesyonel bir anlayışla gerekli 
hazırlıkları yapmıştır. Krizin or-
taya çıktığı ilk günden itibaren 
sürecin yönetiminde profesyo-
nel oluşumlardan yararlanma 
kararı vermiştir. Bu kapsamda 
ilk iş olarak Senato tarafından 
Üniversite AYDEP Koordinatör-
lüğü kurulmuştur.  

Üniversite AYDEP 
Koordinatörlüğünün 
Kurulması
Yüksek Öğretim Kurulu tara-
fından Üniversitelerde eğitime 
üç hafta ara verilmesi kararının 
hemen ardından eğitimin ak-
samaması için ne gibi önlemler 
alınabileceği değerlendirildi. 
Bu süreçte uzaktan eğitim ko-
nusunda neler yapılabileceği 
üzerinde duruldu. Üniversitenin 
kendi öz kaynaklarıyla geliştiri-
len ve Eğitim Fakültesinde pilot 
olarak kullanılan AYDEP Öğren-
me Yönetim Sistemi yazılımının 
bu süreçte nasıl kullanılabile-
ceği değerlendirildi. AYDEP’in 
pilot uygulama sonuçları de-
ğerlendirilerek tüm birimlerde 
kullanılması kararı alındı. Bu 
karar sonrasında AYDEP’in uy-
gulanması sürecini yönetecek 
bir Koordinatörlük kurulmasının 
faydalı olacağına karar verildi 
ve bu amaçla bir rektör yar-
dımcısının başkanlığında çeşitli 
akademik birimlerden öğretim 
üyelerinin ve Öğrenci İşleri da-
iresi Başkanlığı ile Bilgi İşlem 

dairesi Başkanlarının da bulun-
duğu 10 kişilik bir AYDEP Ko-
ordinatörlüğü kuruldu. AYDEP 
Koordinatörlüğü toplanarak 
sürecinde yönetiminde öncelikli 
işler kapsamında bazı kararlar 
aldı. Koordinatörlük kendi içe-
risinde görev dağılımı yaparak 
bir koordinatör yardımcısı ve bir 
sekreterya belirledi.  

AYDEP Teknik Destek 
Ofisinin Kurulması
AYDEP Öğrenme Yönetim Sis-
teminin uygulanmasında ortaya 
çıkabilecek teknik aksaklıklara 
müdahale etmesi amacıyla AY-
DEP Teknik Destek Ofisi kurul-
muştur. Teknik destek ofisi Üni-
versite bünyesinde görev yapan 
bilişim uzmanlarından oluşmak-
tadır. Ofis üyeleri akademik bi-
rimlerde uzaktan eğitim kap-
samında yaşanacak sorunları 
çözme konusunda görevlendi-
rilmiştir. 

Birim AYDEP 
Koordinatörlüklerinin 
Kurulması
Akademik birimlerde AYDEP 
Koordinatörlükleri oluşturul-
muştur. Oluşturulan Birim AY-
DEP Koordinatörlüğünde yetkili 
bir koordinatör belirlenmiş ve 
Üniversite AYDEP Koordinatör-
lüğüne bildirilmiştir. Bu koordi-
natörlük birimlerde AYDEP’e 
ilgili çalışmaları yürütmek ve 
birimlerde ortaya çıkabilecek 
aksaklıkların çözümünde katkı 
sağlayacaktır. Birim AYDEP Ko-
ordinatörlüğü uzaktan eğitim 

programının hazırlanmasından 
sorumludur. Bu süreçte Bölüm 
sorumluları ile irtibata geçerek 
uzaktan eğitim programının ha-
zırlanması için gerekli bilgileri 
almaktadır. 

Bölüm AYDEP 
Sorumlularının 
Belirlenmesi
Akademik birimlerde Birim AY-
DEP Koordinatörlüğüne destek 
olmak amacıyla Birim AYDEP 
sorumluları oluşturulmuştur. 
Bölüm AYDEP sorumluları ken-
di bölümlerinde uzaktan eğitim 
ve AYDEP sistemine ilişkin ola-
rak öğretim elemanlarının karşı-
laşacakları sorunları çözme ko-
nusunda görevlendirilmişlerdir. 
Sorunları hem Birim AYDEP Ko-
ordinatörlüğüne iletmekte hem 
de Üniversite bünyesinde oluş-
turulan AYDEP Destek ofisine 
iletmektedirler. Bölüm Sorum-
luları Bölüm bazında uzaktan 
eğitim programlarının hazırlan-
masında aktif rol almaktadırlar.

Uzaktan Eğitim 
Uygulamaları
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 
kriz döneminde eğitimin kesin-
tiye uğramadan devam ettiril-
mesi için aşamalı bir plan uygu-
lamıştır. YÖK’ün yükseköğretim 
kurumlarında eğitime üç hafta 
ara verildiğine ilişkin kararının 
ardından uzaktan eğitim çalış-
malarının nasıl yürütülebileceği 
değerlendirilmiş ve bu süreçte 
AYDEP sisteminin kullanılabile-
ceğine karar verilmiştir. AYDEP 
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üzerinden yapılacak uzaktan 
eğitim uygulamasına hazırlık 
olmak üzere 23 Mart 2020 ta-
rihinde yalnızca Enstitülerle sı-
nırlı olmak üzere uzaktan canlı 
ders uygulaması başlatılmıştır. 
Üniversitemizde uzaktan eğitim 
konusunda üç aşamalı bir yol iz-
lenmiştir:

1-Aşama (Teorik derslerin 
%20’sinin canlı ders 
şeklinde yapılması):
Üniversitemiz AYDEP koor-
dinatörlüğü tarafından 2019-
2020 Bahar döneminde oku-
tulan teorik derslerin %20’sinin 
AYDEP sistemi üzerinden canlı 
ders şeklinde yapılmasına karar 
verilmiştir. Bu karar gereği 30 
Mart 2020 tarihinde canlı ders 
uygulaması başlatılmış, hafta 
boyunca toplam 352 ders için 
canlı ders yapılmış, bu derslere 
toplam 7.995 öğrenci katılmış-
tır. Bu hafta yapılan canlı ders-
lere öğrenci katılımı %50,11’dir.

2-Aşama (Tüm teorik 
derslerin canlı ders 
şeklinde yapılması):
30 Mart – 3 Nisan tarihleri ara-
sında yapılan canlı derslere 
ilişkin uygulama AYDEP Ko-
ordinatörlüğü tarafından de-
ğerlendirilmiş, elde edilen so-
nuçların cesaret verici olması 
nedeniyle ortak zorunlu dersler 
ve Pedagojik Formasyon ders-

leri dışındaki tüm teorik ders-
lerin AYDEP sistemi üzerinden 
canlı ders şeklinde yapılması 
kararı alınmıştır. Bu karar sonra-
sında AYDEP Birim Sorumluları 
tarafından hızlı bir şekilde kendi 
birimlerindeki teorik derslerin 
sayısını belirlemeleri istenmiştir. 
Bir sonraki adımda belirlenen 
teorik derslerin canlı olarak ya-
pılabilmesi için Uzaktan Eğitim 
Canlı Ders Programı hazırlan-
mıştır. Hazırlanan programda 
birimler için belirli gün ve saatler 
oluşturulmuş ve her birim yapa-
cağı canlı dersler programa işle-
miştir. Böylece 6-11 Nisan 2020 
tarihinde tüm teorik dersler için 
canlı ders uygulaması yapılmış-
tır. Bu hafta canlı ders yapılan 
toplam teorik ders sayısı 2.237, 
bu derslere katılan öğrenci sayı-
sı ise 35.833 olmuştur. Bu hafta 
yapılan canlı derslere öğrenci 
katılımı %41’dir. İlk haftaya kı-
yasla ikinci haftadaki canlı ders-
lere katılım oranı %50’den %41’e 
düşmüştür. Öğrencilerimizin 
canlı derslere katılım durumu 
program türlerine ve akade-
mik birimlere, hatta bölümlere 
göre değişkenlik göstermekte-
dir. Buna göre canlı derslere en 
yüksek katılım %87 ile Kaman 
Uygulamalı Bilimler Yüksekoku-
lunda olurken, en düşük katılım 
%23.3 ile Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulunda gerçekleşmiş-
tir. Derse katılım konusundaki 

bir diğer belirleyici etken dersin 
saati ile ilgilidir. Örneğin Sabah 
9:00’daki derslere katılım %31 
iken 18:20’deki derslere katılım 
%50 olarak gerçekleşmiştir.

3-Aşama (Ortak dersler 
ve uygulamalı derslerin 
uzaktan eğitim yoluyla 
yapılması): 
İki haftalık deneyimlerden yola 
çıkılarak daha önce kapsam 
dışında tutulan ortak teorik 
dersler ile pedagojik formasyon 
grubu derslerin de canlı ders-
ler şeklinde yapılmasına karar 
verilmiştir. Kararın ardından 
bu dersler için canlı ders prog-
ramı hazırlanmış ve 14 2020 
tarihinden itibaren uygulama 
başlatılmıştır. Ayrıca uygulama-
lı derslerin asenkron biçimde 
yapılmasına karar verilmiş; bu 
derslerin hem uygulanma sü-
reci hem de değerlendirmesine 
yönelik bir anket çalışması ya-
pılmıştır. Öğretim elemanlarına 
uygulanan anket sonucunda 
uygulamalı derslerin ölçme ve 
değerlendirmesinde hangi yön-
tem ve araçların kullanılacağı 
belirlenmiştir. Elde edilen veri-
ler ışığında hazırlanan tavsiye 
niteliğindeki kararlar, 13 Nisan 
2020 tarihinde Senato kararı 
ile kesinleşmiştir. Böylece Üni-
versitemiz bünyesindeki bütün 
derslerin aksamadan yapıldığı 
bir aşamaya gelinmiştir.
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Yapılan 
Araştırmalar

Uzaktan 
Eğitim Katılım 

Durum 
Araştırması

Öğrenci
Araştırması

Öğretim
Elemanı

Araştırması

EĞİTİMDE NİTELİK ARAYIŞI
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AYDEP sistemi üzerinden yürü-
tülen uzaktan eğitim konusun-
daki durumu belirlemek ama-
cıyla yapılmıştır. AYDEP sistemi 

veri tabanından elde edilen ve-
riler kullanılarak yapılan araştır-
ma kapsamında birimlere göre 
uzaktan eğitime katılım duru-

mu belirlenmeye çalışılmıştır. 
Ayrıca saatler itibariyle uzaktan 
eğitime katılım durumu belir-
lenmiştir. 

Öğrencilerin uzaktan eğitim konusundaki görüşlerinin belirlenmesi amacıyla oluşturulan 11 maddelik 
bir anket hazırlanmış ve kısa mesaj ile tüm öğrencilere gönderilmiştir. Öğrenci araştırmasına yaklaşık 
üç bin öğrenci katılmıştır.

Uzaktan Eğitim Katılım Durum Araştırması

Öğrenci Araştırması

Öğrenim gördüğünüz birim?

AYDEP Öğrenme Yönetim Sistemi aracılğıyla gerçekleştirilen 
çevrimiçi canlı derslere katılıyor musunuz?

2781 Yanıt

2781 Yanıt

Ankete katılan 2781 öğrencinin %77’si AYDEP 
Öğrenme Yönetim sistemi üzerinden verilen çev-
rim içi canlı derslere katıldığını belirtmiştir. Bu 
öğrencilerin %35,7’si canlı derslerin tamamına 
katıldığını belirtirken, %30,2’si çoğuna katıldığını 
belirtmiştir. Öğrencilerden %23,8’i canlı derslerin 
çok azına katıldığı ortaya çıkmıştır. Anketi yanıtla-
yan öğrencilerden %10,4’ü ise canlı derslerin hiç-
birine katılmadığını belirtmiştir. Anketi yanıtlayan 
öğrencilerin %21’i ise çevrimiçi derslere katılma 
konusunda sürekli sorun yaşadığını belirtmiştir.
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AYDEP Öğrenme Yönetim Sistemi aracılğıyla gerçekleştirilen 
çevrimiçi canlı derslere (katılamıyorsanız) katılamama nedeniniz nedir?

AYDEP Öğrenme Yönetim Sistemindeki ders materyallerini
kullanıyor musunuz?

AYDEP Öğrenme Yönetim Sistemi aracılğıyla gerçekleştirilen 
çevrimiçi canlı derslerin süresi yeterli mi?

2781 Yanıt

2781 Yanıt

2757 Yanıt

Çevrim içi canlı derslere ka-
tılamadığını belirten öğren-
cilerin katılmama nedenle-
rine bakıldığında ise %52’si 
internetinin sınırlı olduğunu, 
%20’si internet bağlantısının 
olmadığını belirtmiştir.

Araştırmada öğrencilerin sisteme yüklenen 
ders materyallerini kullanıp kullanmadıkları 
sorulmuştur. Verilen yanıtlara bakıldığında 
öğrencilerin %35,4’ü evet derken, %25,7’si 
kısmen cevabını vermiştir. Öğrencilerin 
%38,9’u ise sisteme yüklenen ders mater-
yallerini kullanmadığını belirtmiştir.

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen 
çevrimiçi canlı derslerin süresinin yeter-
li olup olmadığı sorulmuştur. Bu soruya 
verilen yanıtlara bakıldığında öğrencilerin 
%26,1’ evet derken, %25,3’ü kısmen cevabı-
nı vermiştir. Anketi yanıtlayan öğrencilerin 
%48’7’si çevrim içi dersler için ayrılan süreyi 
yeterli bulmadığını belirtmiştir.

11KRİZ DÖNEMİNDE FARKLI BİR YÖNETİM YAKLAŞIMIaydep.ahievran.edu.tr



AYDEP Öğrenme Yönetim Sistemi aracılığıyla gerçekleştirilen
çevrimiçi canlı dersleri faydalı buluyor musunuz?

AYDEP Öğrenme Yönetim Sistemi aracılığıyla gerçekleştirilen
çevrimiçi canlı dersler etkileşimli gerçekleştiriliyor mu?

2781 Yanıt

2781 Yanıt

Araştırma kapsamında öğrencilere 
yapılan çevrimiçi canlı derslerin ya-
rarlı olup olmadığı sorulmuştur. Bu 
soruya verilen yanıtlara bakıldığın-
da, öğrencilerin %30’u çok faydalı 
olduğunu belirtirken, %34,6’si çok az 
faydalı olduğunu belirtmiştir. Anketi 
yanıtlayan öğrencilerin %36,6’sı ise 
çevrim içi canlı dersleri hiç faydalı 
bulmadığı ortaya çıkmıştır. Çevrim 
içi derslerin faydalı olmamasının ne-
denlerine ilişkin açık uçlu bir soruya 
verilen yanıtlar oldukça çeşitlilik gös-
termektedir. Yanıtlar incelendiğinde 
öğrencilerin büyük çoğunluğu sü-

renin kısıtlı olmasını gerekçe olarak 
göstermişlerdir. Öğrencilerin önemli 
bir kısmı eğitimin yüz yüze olma-
masını gerekçe gösterirken, önemli 
bir diğer neden olarak öğretim ele-
manlarının hızlı ders anlatmasını 
bazıları ise internet bağlantısından 
kaynaklanan sorunları gerekçe gös-
termişlerdir. Belirtilen diğer nedenler 
arasında, motivasyon ve heyecan 
eksikliği, psikolojik sorunlar, odakla-
namama, soru soramama, not ala-
mama, sadece sunum yapılması, et-
kileşim olmaması, ev ortamı olması 
gibi nedenler bulunmaktadır.

Öğrencilere AYDEP Öğrenme Yönetim Sisteminin en büyük eksikliğinin ne olduğu sorulmuştur. Öğrencilerin 
verdiği yanıtlar incelendiğinde süre, bağlantı sorunu, derslerin sonradan izlenememesi, sınav sisteminin belirsiz-
liği, öğretim elemanlarının ses ve görüntü problemlerinin olması gibi nedenlere vurgu yapmışlardır. Öğrencilerin 
önemli bir kısmı ise sistemde herhangi bir eksiklik olmadığını belirtmiştir.

Araştırma kapsamında öğrencilere AY-
DEP Öğrenme Yönetim Sistemi aracılığıy-
la gerçekleştirilen çevrimiçi canlı derslerin 
etkileşimli yapılıp yapılmadığı sorusu yö-
neltilmiştir. Bu soruya verilen yanıtlara ba-
kıldığında öğrencilerin %31,3’ü evet derken, 
%42,4’ü çok az cevabını vermiştir. Anke-
te katılanların %26,3’ü ise çevrim içi canlı 
derslerin etkileşimli olmadığını belirtmiştir.

EĞİTİMDE 
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
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Öğretim elemanlarına yönelik 
iki farklı araştırma yapılmıştır. 
Bu araştırmalardan ilki uzaktan 
eğitim kapsamında uygulamalı 
derslerin hangi metotlarla yapı-
labileceğine yönelik iken ikinci-

si ölçme ve değerlendirme için 
hangi yöntemlerin ve araçların 
kullanılabileceğine yöneliktir. 
Her iki araştırma uzaktan eğitim 
sürecinde eğitimin daha sağlıklı 
biçimde yürütülmesi ve öğrenci-

lerimizin bu süreçten en az etki-
lenmesine yöneliktir. Yapılan her 
iki araştırma verileri analiz edil-
miştir. Buna göre araştırmaya 21 
farklı birimden toplam 300 öğre-
tim elemanı katılmıştır.

En çok katılımın (%19.7) Fen 
Edebiyat Fakültesi ve (%18) Eği-
tim Fakültesi’nden olduğu göz-
lenirken, an az katılım (%0.3) 
Beden Eğitimi ve Spor Yükse-

kokulu, Enformatik Bölümü ve 
Türk Dili Bölümü’nden gerçek-
leşmiştir. Elde edilen sonuçla-
ra göre öğretim elemanlarının 
neredeyse yarısı (%45.7) teorik 

dersler için çevrimiçi testleri 
kullanmayı önerirken, uygula-
malı dersler için çevrimiçi test 
yapılmaması yönünde görüş 
bildirmişlerdir.

Öğretim Elemanı Araştırması

Verilen Derslerin İçeriği n %

Beceri yoğun 38 12.7

Bilgi yoğun 262 87.3

Tablo 3. Verilen Derslerin İçeriği
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Öte yandan öğretim elemanla-
rının yarıya yakını çevrimiçi ya-
zılıları kullanmayı önermemiş-
tir. Öğretim elemanlarının 1/3’ü 
(%32) teorik dersler için perfor-
mans ödevi/görevi kullanılabi-
leceğini belirtmiştir. Performans 
ödevi/görevinin uygulamalı 

dersler için kullanılabileceği-
ni belirtenlerin oranı %20.3’dir. 
Bu sonuçlar performans öde-
vi/görevi kullanma eğiliminin 
çevrimiçi test ve çevrim içi ya-
zılı sınavlara göre daha yüksek 
olduğu görülmektedir. Öğretim 
elemanlarının çok büyük bir ço-

ğunluğunun (%80) e-mülakat 
uygulamasını kullanmayı dü-
şünmediklerini belirtmişlerdir. 
Buna karşın öğretim eleman-
larının %12.3’ü teorik derslerde, 
%7.7’si ise uygulamalı derslerde 
e-mülakat kullanmayı düşün-
dükleri ortaya çıkmıştır.

Öğretim elemanlarının değer-
lendirme işlemini yapabilmek 
için ihtiyaç duydukları mater-
yallerle ilgili görüşlerine ba-
kıldığında büyük çoğunluğu 

(%70) sınav kağıdı ve metin 
belgesine (%66.3) ihtiyaç duy-
dukları görülmektedir. Ayrıca 
video kaydı (%29.7), görüntü 
dosyası (%18.3), dijital içerik 

(%14.3), e-mülakat için bireysel 
görüşme kaydı (%9.7), ses kaydı 
(%9.3) ve dijital uygulama (%7) 
ihtiyacı belirtilmiştir.

Materyaller n %
E-Mülakat için Bireysel Canlı Görüşme Kaydı 29 9,7

Dijital İçerik 43 14,3

Görüntü 55 18.3

Hiçbiri 1 0,2

İş teslim 1 0,2

Metin (Word Dosyası, PDF) 199 66,3

Öğretim üyesinin sınav oturumu sırasında öğrencinin 
cihazını kontrol etmek için program ayarlarını ayarladığı 
özel bir tarayıcı  

1 0,2

Ses Kaydı 28 9,3

Sınav Kağıdı (Online Test ve Yazılı Uygulaması) 210 70

Video Kaydı 89 29,7

Her öğrenci ile e-mülakat mümkün değil 1 0,2

Dijital Uygulama 21 7,0

Ppt sunu dosyası 1 0,2

Web bağlantı linki 1 0,2

Tablo 4. İhtiyaç Duyulan Materyaller

*Katılımcılar birden fazla seçenek işaretleyebildikleri için toplam katılımcı sayısını geçebilir. 
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Öğretim elemanlarının öğrenci-
lerin hazırladıkları performans 
ödevi/görevlerini nasıl puan-
layacaklarına ilişkin görüşleri-
ne bakıldığında çoğunluğunun 
(%60,3) genel izlenim yöntemi 
ile, daha sonra (%32,7) puan-
lama yönergesi yöntemi ile ve 
çok azı (%7) karşılaştırma yön-
temi ile değerlendirecekleri an-
laşılmıştır. Daha akademik olan 
puanlama yönergesine göre 
değerlendirmenin öğretim ele-
manlarının sadece üçte biri ta-
rafından yapılacak olması, geri-
ye kalanların daha az akademik 

yöntemleri kullanacak olmaları 
performans değerlendirme ile 
ilgili tutarlı puan verme konu-
sunda güçlükler yaşanacağına 
işaret etmektedir. Öğretim ele-
manlarının teorik-uygulamalı 
dersler için çok büyük oranda 
çevrimiçi test uygulamasından 
yana olmadıkları görülmekte-
dir. Hem teorik hem uygulama 
dersi olan öğretim elemanları 
çevrimiçi testleri daha çok teo-
rik dersler için kullanacaklarını 
belirtmişlerdir. Çevrim içi yazılı 
sınavlarının çoğunlukla teorik 
ağırlıklı derse giren öğretim ele-

manları tarafından kullanılacağı 
anlaşılmaktadır. 

Uygulama ağırlıklı derse giren 
öğretim elemanlarının yarıdan 
fazlası (%54.54) çevrimiçi yazılı 
sınav kullanmayacaklarını be-
lirtmişlerdir. Bu derslerde çevri-
miçi yazılı sınav kullanacaklarını 
belirtenlerin oranı %18.18’dir. Bu 
sonuçlara göre çevrimiçi testle-
re göre çevrimiçi yazılı sınavları 
kullanma eğiliminin daha yük-
sek olduğu ifade edilebilir.

Araştırma kapsamında katı-
lımcı öğretim elemanlarından 
bazılarının elektronik sınav uy-
gulamalarına, bazılarının ise 
performans değerlendirmeye 
daha yakın oldukları sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu kapsamda öğre-
tim elemanlarına her iki imkânın 

da sağlanması önerilmektedir. 
Böylelikle öğretim elemanları 
derslerine uygun değerlendir-
me yaklaşımını uygulayabile-
ceklerdir. Öğretim elemanları 
ayrıca ses kaydı, video, içerik 
gibi farklı formatta ders ve 
değerlendirme materyali kul-

lanmak istemektedirler. Öğre-
tim elemanlarının çoğunluğu 
performans dayanaklı değer-
lendirmeyi puanlama anahta-
rı olmadan (genel izlenime ve 
karşılaştırmaya dayalı olarak) 
puanlamak istemektedirler. 
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi kriz 
döneminde üzerinde hassasiyetle 
durduğu konuların başında öğ-
rencilerimizin zarar görmemesidir. 
Bu süreçteki çalışmalarımız öğ-
rencilerimizle sürekli irtibat halin-
de yürütülmüştür. Onlardan gelen 
talepler büyük ölçüde karşılanmış, 
gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 
Öğrencilerimizle yaptığımız araş-
tırmada önemli bir kısmının (yak-
laşık %28) derslere katılabilmek 
için internet bağlantılarının olma-

dığı ortaya çıkmıştır. Bu durum 
Üniversitemiz açısında çözülmesi 
gereken bir sorun olarak görül-
müş ve öğretim elemanlarımızın 
gönüllü girişimiyle, öğrencileri-
mize yönelik AHİ DAYANIŞMASI 
adıyla bir kampanya başlatılmıştır. 
Medeniyetimizin ve bu medeni-
yete ruh veren milletimizin ka-
dim bir özelliği olan dayanışma 
ruhu kriz döneminde bir kez daha 
canlanmış, öğrencilerimizin eği-
timden mahrum kalmaması için 

çok değerli bir karşılık bulmuştur. 
Oluşturulan bir form üzerinden 
yürütülen bu kampanyada her 
birim/bölüm ihtiyacı olan kendi 
öğrencilerini tespit etmiştir. Daha 
sonra isteyen öğretim elamanı gö-
nüllülük esasına göre ihtiyacı olan 
öğrenciye internet yüklemesi yap-
mıştır. Bir kısım öğrencilerimizin 
faturaları ödenmiştir. Dayanışma 
ku kampanyadan yüzlerce öğren-
ci yararlanmıştır.

Öğrenci Destek Kampanyası
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Bu durumun verilen puanların 
güvenirliğini zedeleyeceği dü-
şünülmektedir. Bazı öğretim 
elemanları notlandırma yapılır-
ken sadece 2019-2020 eğitim 
öğretim yılı bahar dönemi için 
geçti/kaldı şeklinde önerilerde 
bulunmuşlardır. Öğretim ele-
manlarının açık uçlu sorulara 
verdikleri yanıtlardan da benzer 
sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 
Öğretim elemanlarının bazıları 
öğrencilerin teknik sorunlar ya-
şayabileceğini öne sürerek on-
line değerlendirmenin adaletli 
olmayabileceğini belirtmişlerdir. 
Bazı Öğretim elemanları da 
salgın sona erdikten sonra hız-
landırılmış ders ve örgün sınav 
yapılabileceğini belirtmişlerdir.

Araştırma kapsamında elde edi-
len bu görüşler oldukça değerli 
bulunmuştur. Yapılan değerlen-
dirmeler ışığında öğretim ele-
manlarının yürüttükleri dersler 
için farklı ölçme ve değerlendir-
me yöntemlerini kullanma ko-
nusunda serbest bırakılmasının 
daha uygun olacağına karar ve-
rilmiştir. Ancak gerek uzaktan 
eğitimin yapılması ve gerekse 
uzaktan eğitimde değerlen-
dirme sürecine ilişkin olarak 
kapsamlı bir düzenleme yapıl-
masının daha doğru olacağı 
değerlendirilmiştir. Bu amaçla 
AYDEP Koordinatörlüğü tara-
fından bir çalışma yapılmış, bu 
çalışma daha sonra Eğitim Ko-
misyonunda değerlendirilmiş ve 

nihayet Senatonun 21.04.2020 
tarihli telekonferans yöntemiy-
le gerçekleştirilen toplantısında 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 
Doğal Afet, Salgın ve Acil Du-
rumlarda Derslerin Uzaktan 
Eğitim Yoluyla Yürütülmesinde 
İzlenecek Usul ve Esaslar ismi 
ile kabul edilmiştir. Toplam beş 
(5) bölümden ve yirmi üç (23) 
maddeden oluşan usul ve esas-
lar acil durumlarda uzaktan eği-
timin nasıl yürütüleceğine iliş-
kin ilke ve kuralları belirlemekte, 
uzaktan eğitimle yürütülen 
derslerin değerlendirilmesinde 
hangi usullerin takip edileceğini 
hükme bağlamaktadır. 



Kırşehir Ahi Evran Üniversite-
si kriz sürecini öncesi, sırası ve 
sonrasını birlikte ele alarak bü-
tüncül bir yaklaşım sergilemiştir. 
Yukarıda da açıklandığı üzere 
krize olabildiğince hazırlıklı olan 
Üniversitemiz kriz sırasında hızlı 
ve etkili çözümler üreterek sü-
recin en az hasarla atlatılmasını 
temel bir amaç olarak görmüş-
tür. Kriz sırasında yapılanları 
yeterli bulmayan Üniversitemiz 
kriz sonrasını değerlendirmiş 
ve neler yapılabileceğine dar 
adımları şimdiden atmaya baş-
lamıştır. Bu amaçla kullanılmak-
ta olan AYDEP Öğrenme Yö-
netim Sisteminin geliştirilmesi 
ve daha etkili ve kullanışlı hale 
getirilmesine yönelik çalışmalar 
başlatılmıştır. Bir taraftan mev-
cut sistemin küçük revizyonlar-
la kullanışlılığı sağlanırken diğer 
taraftan nu sistemi güçlü kıla-
cak proje çalışması başlatılmış-
tır. Aşağıda AYDEP Öğrenme 
Yönetim Sistemini geliştirmeye 
yönelik proje çalışması hakkın-
da ayrıntılı bilgiler verilmiştir. 

Mevzuat Düzenlemesi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 
ani gelişen bu süreci yönetirken 
mevzuata uygunluk açısından 
da titiz davranmıştır. Bu amaçla 
uzaktan eğitimle derslerin nasıl 
yürütüleceği, değerlendirme 
ve notlandırmanın nasıl yapıla-
cağına ilişkin konuları bütüncül 
bir anlayışla değerlendirmiş, 
bu amaçla Kırşehir Ahi Evran 
Üniversitesi Doğal Afet, Salgın 
ve Acil Durumlarda Derslerin 
Uzaktan Eğitim Yoluyla Yürü-

tülmesinde İzlenecek Usul ve 
Esaslar adıyla kapsamlı bir dü-
zenleme yapmıştır. Sadece bu-
günkü durumu kurtarmak için 
değil bundan sonra yaşanabile-
cek olası acil durumlarda eğiti-
min aksamadan yürütülebilme-
si için yapılması gereken iş ve 
işlemleri belirli bir disiplin içinde 
yapılmasını sağlayacak kalıcı bir 
mevzuat oluşturulmuştur.

Kalite Güvencesi Olarak 
AYDEP in Modüllerinin 
Aktif Edilmesi
AYDEP sisteminin esas tasarımı 
eğitimde yeterliliğe dayalı bir 
kalite güvencesi oluşturmaktır. 
Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi 
Bölümünde pilot olarak üç yılı 
aşkındır örgün eğitimde kulla-
nılan bu sistemin, küresel salgın 
sürecindeki kullanım başarası 
sistemin uzaktan eğitim için de 
kullanışlı olduğu görülmüştür. 
Beklenmedik bir dönemde kul-
lanılmaya başlanması AYDEP’in 
uzaktan eğitim güvence sistemi 
olarak geliştirilmesi için önem-
li bir fırsat doğurmuş, böylece 
krizi fırsata dönüştürecek bir 
avantaj sağlamıştır. AYDEP’in 
uzaktan eğitim için kullanılmaya 
başlaması sürecinde örgün eği-
timde kullanılan birçok modülü 
pasif duruma getirilmiştir. An-
cak süreç ilerledikçe kullanıma 
kapatılan diğer on (10) modül 
peyderpey aktif hale getirilerek 
AYDEP’in uzaktan eğitimde de 
kalite güvencesi sağlayacak bir 
nitelikte olduğu görülmüştür. 
AYDEP’in aktif hale getirilen 
yeni modülleri ile salgın döne-

minde yürütülen tüm derslerin 
yeterlikler üzerine temellendiril-
mesi sağlanmıştır. Örgün eğitim 
için tasarlanan AYDEP kalite 
güvencesi sistemi, krizin uzak-
tan eğitimi zorunlu kılmasıyla 
birlikte uzaktan eğitiminde ka-
lite güvencesi kapsamına alın-
ması sağlanmıştır. Bu süreçte 
yaşanılan deneyimler, AYDEP 
sistemini bütün durumlar için 
yetkinleştirecek bir fırsat doğ-
muştur.

AYDEP Sisteminin Diğer 
Kuruluşlara Tanıtımı
Salgın, yükseköğretim kurumla-
rının uzaktan eğitime ne kadar 
hazır olduklarını görmeleri için 
önemli bir fırsat sağlamıştır. Bu 
süreçte altyapısı güçlü olan ve 
krizler için hazırlık yapan üni-
versiteler önemli avantaj ya-
kalamıştır. Kriz döneminde de 
eğitimin kesintiye uğramadan 
devam etmesinde bu hazırlık-
ların ve uzaktan eğitim sistem-
lerinin önemi görülmüştür. Bu 
süreçte ortaya çıkan bir diğer 
önemli mesaj, eğitimin sürdürü-
lebilirliği ve bilgi güvenliği açı-
sından uzaktan eğitim sistem-
lerinin yerli ve milli olmasının 
gerekliliğidir. AYDEP Öğrenme 
Yönetim Sistemi, uzaktan eği-
tim sürecindeki başarısı ve kul-
lanım kolaylığı nedeniyle birçok 
Üniversitenin ilgisini çekmiş, 
Üniversitemiz AYDEP koordi-
natörlüğü tarafından çok sayı-
da tanıtım yapılmıştır. Tanıtım 
sürecinde Üniversitelerimizin 
uzaktan eğitim için de yerli ve 
milli yazılımlara gereksinim du-
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yulduğu dile getirilmiştir. AY-
DEP’in eğitim kurumlarında kul-
lanımına yönelik tanıtımlar halen 
devam etmektedir.  

Proje Çalışmaları
Covid-19 salgını nedeniyle yüz 
yüze yapılamayan eğitimin aksa-
madan devam etmesini sağlaya-
cak entegre eğitim modüllerinin 
geliştirilmesi konusunda proje 
çalışmaları başlatılmıştır. Proje 
kapsamında iki farklı modülün 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
Geliştirilecek modüller Kırşehir 
Ahi Evran Üniversitesi tarafın-
dan özgün olarak geliştirilen ve 
kullanılmakta olan öğrenme yö-
netim sistemi Ahi Yeterliğe Da-
yalı Eğitim Projesine (AYDEP) 
entegre edilecektir. Her iki proje 
mevcut AYDEP yazılımının güç-
lendirilmesine yönelik projeler-
dir. Geliştirilecek iki modül, mev-
cut öğrenme yönetim sistemine 
entegre edilecek ve salgın, doğal 
afet, ekonomik kriz vb. insan ha-
reketliliğinin ve yüz yüze eğitim 
imkanlarının kısıtlandığı durum-
larda eğitimin aksamadan sür-
dürülmesine imkân sağlayacak-
tır.  

1-Uzaktan Canlı Eğitim 
Modülü: 
Bu projede uzaktan eğitim kap-
samında yapılan canlı dersler 
için kullanılabilecek bir modülün 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
AYDEP yazılımına entegre edi-
lecek bu yazılım sayesinde yerli 

ve milli yazılım geliştirilmesi he-
deflenmektedir. Bu modül uzak-
tan senkron eğitime imkân ve-
ren bir etkileşim modülü olarak 
tasarlanmaktadır. Geliştirilecek 
modülün temel özellikleri şunlar 
olacaktır: 

AYDEP Öğrenme Yönetim Siste-
mindeki veri tabanında mevcut 
bilgileri kullanarak hızlı biçimde 
canlı sınıf oluşturulması, 

Aynı sınıf içerisinde 500 kişiye 
kadar sesli ve görüntü paylaşım 
yapılması, 

Sistem üzerinden yazılı iletişim 
sağlanması, anlık mesajlaşma ve 
forum oluşturulması, 

Sistem üzerinden yoklama alma, 
ödev verme ve kontrol etme,

Beyaz tahta uygulaması, sanal 
sınıf gibi uzaktan eğitimin etkili 
biçimde yürütülmesinde gerekli 
olan tüm işlemleri yapabilecek 
özellikler taşıyacaktır. 

2-Çevrimiçi Güvenli Sınav 
Modülü: 
Bu modül eğitsel kazanımların 
değerlendirilmesinde kullanıla-
cak güvenli ölçme ve değerlen-
dirme modülünün geliştirilme-
sidir. Bu modül ile hedeflenen 
özellikler.

Sistem üzerinden anlık sınav uy-
gulaması, 

Sınav sonuçlarının paylaşılması, 
sınavlar hakkında geri bildirim 
verilmesi ve gerektiğinde sınav 
kağıdının görüntülenebilmesi, 

Ayrıca kişiselleştirilmiş sınav 
uygulamalarına imkân veren 
değerlendirme modülü ile sınav 
güvenliği sağlanmış olacak ve 
öğrencilerin öğrenme kazanım-
ları en doğru biçimde ölçülebi-
lecektir.

Ölçme Değerlendirme modülü 
kullanılarak yapılacak sınavlar 
mevcut öğrenci yönetmeliklerin-
de tanımlanmış kurallara uygun 
olarak öğrencilerin transkriptle-
rini oluşturabilecektir.

Proje kapsamında geliştirilecek 
modüller masaüstü ve dizüstü 
bilgisayarlarda çalıştığı gibi tab-
let ve cep telefonları üzerinden 
de çalışacaktır. Geliştirilecek mo-
düller sistemi kullananlarla ilgili 
işlemleri kayıt altına alacak ve 
daha sonra gerektiğinde rapor-
layacaktır. Kural tabanlı olarak 
geliştirilecek modüller AYDEP 
yazılımı ile entegre edilecek ve 
bu sayede Uzaktan Eğitimde 
Kalite Güvence Sistemi oluştu-
racaktır. Geliştirilecek modüller 
kriz ya da normal zamanlarda 
aktif biçimde kullanılacak bir de-
vamlılığa sahip olacaktır. Geliş-
tirilecek modüller eğitim amaçlı 
tüm kurumlar tarafından kullanı-
labilecektir.
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