
T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

(İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı No: 2020/1-1 

Toplantı tarihi: 22.12.2020 - Saat: 18:00 

Toplantı Yeri: Skype Business 

Toplantıya katılanlar: 

Prof. Dr. Işıl BAŞ (Komisyon Başkanı) 

Dr. Öğretim Üyesi Nilüfer ŞENER (Komisyon Üyesi) 

Dr. Öğretim Üyesi Özlem Gülgün GÜNER (Komisyon Üyesi) 

Gündem: 

İstanbul Kültür Üniversitesi Uzaktan Öğretim Kalite Güvence Raporu’nun içeriği kapsamında 

birimimizin uzaktan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, iyileştirilebilecek hususların 

belirlenmesi  

Kararlar: 

22/12/2020 tarihinde yapılan Birim Kalite Komisyonu toplantısında aşağıdaki görüşler karar 

altına alınmıştır: 

1 – Bölümümüz, “Öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet konularında ulusal ve 

uluslararası saygınlığı olan bir üniversite olma”vizyonunu  geçtiğimiz dönemlerde de devam 

ettirmiştir. Gerek yüz yüze gerek online eğitimde stratejik hedefler ve öğrenci beklentileri 

doğrultusunda bölümümüz programını düzenlemiş olup, önümüzdeki dönemlerde de program 

düzenlemesi bu doğrultuda yapılmaya devam edecektir.  

2 – Bölümümüzün dış paydaşları ile online toplantı yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, 

öğrencilerin bölümümüzden beklentilerini (özellikle derslerin kariyer planlamaları ile ilişkisi 

bağlamında) ölçen bir anket çalışması yapılacaktır. İlgili anketin öğrencilerle elektronik ortam 

üzerinden paylaşılıp sonuçlarının resmi bir şekilde raporlanabilmesi için BST’den destek 

alınmasına karar verilmiştir. 

3 – Uzaktan eğitime geçiş sürecimiz değerlendirilmiş olup, senkron eğitimin oryantasyon ile 

koşut olacak şekilde yürütüldüğü belirtilmiştir. Uzaktan eğitimde kullanılan platformlar 



hakkındaki görüşler paylaşılmıştır. 2020 Bahar ve Yaz dönemlerinde kullanılan Adobe Connect 

yazılımının bağlantı sorunları nedeniyle aksadığına, öğrencilerin derslere görüntülü katılamadığı 

için sınıftaki tartışma ortamının büyük ölçüde etkilendiğine, kayıtların kaybolması sebebiyle 

öğrencilerin derslere asenkron olarak erişiminin kısıtlandığına ve yazılımın multimedya 

kullanımına uygun olmadığına dair görüşler belirtilmiştir. 2020-2021 Güz yarıyılında 

kullandığımız Big Blue Button ile ilgili olarak ise bağlantı sorunlarının devam ettiği ancak 

multimedya kullanımına daha elverişli olduğuna dair yorumlar yapılmıştır. Ders kayıtlarının 

öğretim üyesi tarafından sonradan düzenlenebilmesinin gerekliliği tartışılmıştır. Akademik 

paketlerin her dönem olduğu gibi uzaktan eğitim döneminde de web sayfamız üzerinden 

ulaşılabilir ve güncel olduğu belirlenmiştir. 

4 – Bölümümüz için çok önemli olan intihal konusu gündeme gelmiş olup, CATS sisteminde Tests 

& Quizzes aracı üzerinden yapılan sınavların intihal programlarına entegre edilememesinin 

yarattığı sorunlar belirlenmiştir. Sınav sorularının öğrenciler tarafından zaman kısıtlaması 

olmaksızın erişilebilir olması da ilerleyen yıllarda dersi alacak öğrencilerin sınavları için sorunlar 

doğurabilecektir. Tüm bu eksikliklerin giderilmesinde, her bölümün kendine özgü talepleri ve 

gereklilikleri olduğundan, BST biriminin bölümlerle birebir çalışmasına ve ihtiyaçlara cevap 

vermesinin gerekliliğine kanaat getirilmiştir. Sınav kağıtlarının Word’e yüklenip 

değerlendirmenin kalıcı hale getirilmesi hususu bölüm kurul toplantısında görüşülecektir. 

5 – Üniversite tarafından yapılan anketlerin sonuçları tarafımıza ulaşmadığından bir önceki 

akademik yarıyıla ait öğrenci anketleri ile ilgili bir değerlendirme yapılamamıştır. Bölüm olarak 

kendimizi de değerlendirmemiz açısından bu sonuçların Bölüm Başkanlığı ile paylaşılması faydalı 

olacaktır. 

6 – Öğrencilerin canlı derslere ve öğretim elemanı tarafından düzenlenen etkinliklere katılım 

oranının raporlanması hususu önceki bölüm kurul toplantılarımızda gündeme gelmiş olup, bölüm 

öğretim üyelerimiz bu şekilde bir raporlamanın zorluklarını dile getirmişlerdir. İçinde 

bulunduğumuz koşullarda öğrencilerin ve ailelerinin sağlık durumları sebebiyle kimi zaman 

öğrencilerin derslere katılımları aksamakta olup, bölüm kararımız dahilinde devam oranının 

öğrencinin dersten alacağı nota olan etkisi her bir dersin öğretim üyesinin inisiyatifinde 

bulunmaktadır. Yine de, öğrencilerin dönem içindeki derslere devamlılık durumunun 

raporlanması, sistemin elverişliliği ve Covid-19 salgını süresince elimizde bulunan imkanlar 

değerlendirilerek, bölüm kurul toplantısında karara bağlanacaktır. 

7 – Bölüm öğrenci temsilcisini Kalite Komisyon toplantılarına dahil etmemiz hususunda karar 

alınmıştır. 

8 – Bölüm öğretim üyelerimiz online eğitim süreci ile ilgili bütün bilgilendirme toplantılarına 

katılmış olup, ilerleyen dönemlerde de katılım sağlanmasına karar verilmiştir. 

9 – Bölüm başkanı derslere katılım ve ödev / sınav faaliyetlerini denetleme hususunda hassasiyet 

göstermeye devam edecektir. 

10 – Önümüzdeki dönemlerde şartların elvermesi halinde mezun anketi de yapılması 

planlanmakta olup, soruların mezunlarımıza elektronik ortamda iletilmesine karar verilmiştir. 



11 – YÖK tarafından uygulanan kısıtlamaların giderilmesi durumunda, yurtdışı bağlantıları 

/işbirlikleri gerçekleştirilecektir. Yurtdışında ikamet eden öğretim üyelerinin DSÜ olarak 

görevlendirilmesi ve bir üniversite ile anlaşma yapmadan hocaların ders verme imkanlarının 

araştırılmasına karar verilmiştir. 


