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Çalıştayı Hk.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Covid-19 salgını döneminde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının liderliği ve 
koordinasyonuyla eğitim-öğretim süreçlerinin uzaktan yürütülmesi yükseköğretim alanımızdaki 
dijital dönüşüm çalışmalarına hız kazandırmıştır. Bu çabalara geleceğe uzanan bir katkıda 
bulunmak üzere Üniversitemiz tarafından 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde çevrimiçi (online) 
olarak "Uzaktan Eğitimde İyi Uygulamalar Çalıştayı" düzenlenecektir. 

Çalıştayın amacı üniversitelerimizin başarılı, yeni ve yenilikçi uzaktan eğitim 
çalışmalarını birbirleriyle paylaşmaları, akran öğrenmesi ve kurumsal öğrenmenin 
desteklenmesi, iyi uygulamaların yükseköğretim alanımızda yaygınlaşması ve böylelikle 
gelecek dönemlerdeki uzaktan eğitim kalitesinin gelişmesine katkı verilmesidir. 

Bu kapsamda Üniversitenizin uzaktan eğitim süreçlerinde geliştirdiği ve/veya kullandığı 
başarılı, yeni ve/veya yenilikçi yöntemleri "Uzaktan Eğitimde İyi Uygulamalar 
Çalıştayı"nda bir sunumla paylaşmanızı dilemekteyiz. 

Rektörlüğünüz tarafından çalıştayda sunum gerçekleştirmek üzere yapılacak 
görevlendirmeyle ilgili olarak, ekteki çağrı metninde ayrıntıları verilen başvuru sürecinin 
tamamlanmasını bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dilerim.

Saygılarımla.

e-imzalıdır
Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ

Rektör

Ek: Uzaktan Eğitimde İyi Uygulamalar Çalıştayı çağrı metni (2 sayfa)

Dağıtım:
TÜM ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜKLERİNE
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UZAKTAN EĞİTİMDE İYİ UYGULAMALAR ÇALIŞTAYI

İstanbul Aydın Üniversitesi

17-21 Ağustos 2020

www.uzaktanegitimcalistayi.aydin.edu.tr

Türk Yükseköğretim Alanımız, 2020 Yılının başlarından itibaren tüm dünyayı etkileyen Covid-
19 Salgını sürecinde başarılı bir sınav vermiştir. Yükseköğretim Kurulu’nun lider ve koordinatör 
rolü, üniversitelerin dijital dönüşüme yönelik hızlı adımları ve öğrencilerin bu değişime uyum 
sağlamaları ile birçok ülkeye kıyasla aksamaların ve eksikliklerin göreli olarak az yaşandığı bir 
eğitim-öğretim dönemi tamamlanmıştır. Bunun da ötesinde üniversitelerin bazı 
uygulamalarında, dijital alanda yürütülen uzaktan eğitim süreci fırsata çevrilmiş, üniversitedeki 
eğitim-öğretim süreçlerinin yeni bir bakışla ele alınması sağlanmış ve ekip ruhu pekiştirilmiştir.

Üniversitelerimizin bu dönemdeki uzaktan eğitim iyi uygulamalarını paylaşarak birbirlerinden 
ve birlikte öğrenmelerini desteklemek, uzaktan eğitim alanında akran öğrenmesi ve 
organizasyonel öğrenme gerçekleştirmek, yükseköğretimle ilgili her düzeydeki karar vericilerin 
ülke genelini kapsayan büyük resmi görmelerine destek olmak ve uzaktan eğitim 
deneyimlerinin geleceğe yönelik bir dönüşüm fırsatına çevrilmesini desteklemek üzere 
Uzaktan Eğitimde İyi Uygulamalar Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştayın 2020-2021 
Akademik Yılı Güz Dönemine ve sonrasına yönelik yeni/likçi çalışmalara fırsat ve zemin 
sağlaması beklenmektedir.

Çalıştay çevrimiçi (online) olarak düzenlenecektir. Çalıştay sunumlarını içeren bir elektronik 
kitap da yayınlanarak yaygınlaştırma etkisi kalıcı hale dönüştürülecektir.  

Çalıştaya Katılım

Üniversitelerindeki iyi uygulamaları paylaşmak üzere çalıştaya katılmak isteyen üniversitelerin 
rektörlükleri tarafından bir temsilci görevlendirilerek çalıştay formatına uygun bir sunumun 
uzaktanegitimcalistayi@aydin.edu.tr eposta adresine iletilmesi veya 
www.uzaktanegitimcalistayi.aydin.edu.tr adresinden sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuru için son tarih 29 Temmuz 2020 saat 24:00 olarak belirlenmiştir. 

Çalıştay programı ve sunumlarla ilgili bilgiler ve videolar çalıştay web sitesinden 
paylaşılacaktır. Çalıştaya izleyici olarak katılım da mümkündür; izleyici olarak bireysel katılım 
için www.uzaktanegitimcalistayi.aydin.edu.tr adresinden kayıt olmak gerekmektedir. Yayın 
platformunun kapasitesi çerçevesinde izleme talepleri onaylanacak ve onaylanma durumuyla 
ilgili bilgi başvuranla paylaşılacaktır.

Sunum Formatı

Sunumlar Powerpoint (tercihen MS Powerpoint 2019) uygulaması kullanılarak ve aşağıdaki 
biçim kurallarına uyularak kısa ve öz hazırlanmalı, salgın sürecinde gerçekleştirilen yeni 
ve/veya yenilikçi uygulamalar örneklerle aktarılmalı ve mümkünse istatistiklerle 
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desteklenmelidir. Üniversitenin kazanımları son yansıda özet olarak listelenmelidir. Zamanı 
amaca uygun kullanmak üzere 15 dakikalık bir sunum planlanmalı, akran öğrenmesinin 
gerçekleşmesi için soru-cevap bölümüne 5-10 dakikalık zaman ayrılmasına fırsat tanınmalıdır.

Sunum biçim kuralları:

 Sunumlar amaca yönelik, kısa ve öz olmalıdır.
 Üniversitenin genel tanıtımı için kısaca birim sayısı ve listesi, öğrenci sayısı (toplam, 

önlisans, lisans ve lisansüstü), akademik ve idari personel sayısı, uzaktan eğitim 
merkezinin/biriminin kuruluş tarihi gibi göstergeler verilmelidir.

 Covid-19 öncesi ve sırası dönemde uygulanan yeni ve yenilikçi uzaktan eğitim yöntem ve 
uygulamaları sunulmalı, varsa ilgili istatistikler aktarılmalıdır.

 Son yansıda salgın döneminde uzaktan eğitim uygulamalarının üniversiteye 
kazandırdıkları kısa bir liste şeklinde özetlenmelidir.

 Sunumun çalıştay amacı dışında tanıtım vb bilgi ve görseller içermemesine ve toplamda 
15 slaytı aşmamasına özen gösterilmelidir.

Çalıştay Kitabı

Çalıştayda sunulan iyi uygulamalar dijital bir kitap formatında yayınlanacak ve Yükseköğretim 
Alanımızın tüm üyelerinin hizmetine sunulacaktır.

Düzenleme Kurulu

Prof.Dr. Yadigar İzmirli (Başkan)
Prof.Dr. İbrahim Hakkı Aydın (Başkan Yardımcısı)
Prof.Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu (Koordinatör)
Prof.Dr.Mehmet Reşat Başar (Rektör Yardımcısı)
Prof.Dr. Mehmet Tevfik Gülsoy (UZEM Müdürü)
Prof.Dr. Elif Yeşim Üstün (Eğitim Fakültesi Dekanı)
Dr. Öğr.Üyesi Gül Güler (Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdür Yardımcısı)
Hanifi Volkan İslim (İAÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı)
Öğr. Gör. M. Batuhan Çankır
Uzm. Semih Çalışkan (UZEM Müdür Yardımcısı)
Uzm. Zeynep Genç (UZEM Müdür)

Program

Çalıştay Programı 12 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanacaktır.

İletişim

Çalıştayla ilgili sorular için iletişim adresleri şöyledir:
Eposta: uzaktanegitimcalistayi@aydin.edu.tr
Telefon: Semih Çalışkan – 552-2589209; M. Batuhan Çankır – 535-3215757
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