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Fakültemiz akreditasyon çalışmaları kapsamında “Eğitim Politikaları” görüşülmüştür. Yapılan 

görüşmelerden sonra; “Eğitim Politikaları”  ekteki şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir.  

EK: EĞİTİM POLİTİKALARI  

Eğitim Programının Örgün Eğitim Politikası  

1. Klasik eğitim modeli içinde Atatürk Üniversitesi’nin öğrenci merkezli eğitim 

anlayışının sürdürülmesi 

2. Ulusal ve uluslararası gelişmeler ve değişimler dikkate alınarak evrensel bilim 

anlayışına uygun eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme hizmetlerinin sürdürülmesi. 

3. Öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarına imkân veren, 

bütünleyici eğitim felsefesine sahip, karmaşıklık, çeşitlilik ve değişim ile başa 

çıkmalarını sağlayacak yaklaşımlarla geleceğe hazırlanması için güncel yöntem ve 

tekniklerin kullanılması. 

4. Eğitim ve araştırma süreçlerine tüm paydaşların dâhil edilerek işbirliğinin sağlanması 

ve bu işbirliğinin güçlendirilmesi. 

5. Eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden elde edilen sonuçların 

yaygınlaştırılması ve kullanılması için çalışmalar yürütülmesi 

6. Üniversitenin stratejik planı dikkate alınarak, eğitim öğretimin planlanması, 

uygulanması, uygulamaların kontrol edilmesi ve gerekli görülen önlemlerin 

alınması/iyileştirmelerin yapılarak kanıta dayalı yönetimin yerine getirilmesi. 

7. Eğitim ve öğretime ait süreçlerin tümünün “Planlama-Uygulama-Kontrol Etme- 

Önlem Alma (PUKÖ)” döngüsüne uygun olarak kontrol edilmesi yönünde iyileştirme 

çalışmalarının yapılması. 

Eğitim programının Uzaktan Eğitim Politikası 

Eğitim programının uzaktan eğitim politikası şu şekildedir: 

1. Uzaktan eğitim için hedef ve performans göstergelerinin belirlenmesi  

2. Pandemi sürecinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim süreci içinde  Moodle 

öğrenme yönetim sistemi ile sürdürülmesi 

3. Öğretim elemanı ve öğrencilerin uzaktan eğitim ortam ve kaynaklarına ulaşım 

durumunun Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden izlenmesi  

4. Sistemsel sorunlara yine ÖBS üzerinden eş zamanlı ve eş zamansız çözüm 

üretilmesinin sağlanması için Birim Destek Personeli görevlendirilmesi 

5. Uygulamalı program olması nedeniyle pandemi süreci içinde seyreltilmiş gruplar 

halinde uygulama telafilerinin gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar yürütülmesi 

6. Atatürk Üniversitesi Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (ATAÖGEM) tarafından yüzyüze ve çevirim içi gerçekleştirilen öğrenme 

yönetim sisteminin kullanılması, içerik geliştirme, öğretim yaklaşım yöntemleri ve 
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değerlendirme yöntemleri eğitimlerine tüm öğretim elemanlarının katılımının 

sağlanması. 

7. Öğretim elemanlarının eğitici eğitimi etkinliklerine katılımı teşvik edilerek 

yetkinliklerinin artırılması. 

8. Uzaktan eğitim süreçleri içerisindeki tüm etkileşim ve paylaşım süreçlerine ilişkin 

bilgi güvenliğinin sağlanması. 

9. Kişisel verilerin korunması konusunda tüm öğretim elemanlarını eğitim almaya teşvik 

edilmesi. 

10. Öğrenme çıktılarının yüzyüze ve uzaktan eğitim için yapılandırılması. 

11. Yeterli düzeyde sosyal mesafesi bulunan dönüşümlü yüzyüze öğrenme ortamlarının 

sağlanması. 

12. Uzaktan eğitimde örgün ölçme değerlendirme sistemiyle bütünleşebilen bir ölçme 

değerlendirme sürecinin olması. 

13. Ölçme değerlendirme sisteminin çeşitlendirilmesinin sağlanması. 

14. Çeşitli güvenlik yazılımları ve farklı yöntemlerle sınav/değerlendirme güvenliğinin 

sağlanması. 

15. Öğrencilerin senkron ve asenkron derslere katılım oranının izlenmesi. 

16. Derslerin öğrenci iş yükünün güvence altına alınması. 

Eğitim Programının Karma Eğitim Politikası  

1. İlgili kurulların kararı ile fakültenin çevirim içi ve yüz yüze ders oranları dikkate 

alınarak karma eğitim programının yürütülmesi. 

2. Program çıktılarından hangilerinin yüz yüze hangilerinin çevirim içi 

kazandırılacağının belirlenmesi 

3. Öğrenme yönetim sisteminin etkin kullanımının sağlanması 

4. Sonuç değerlendirme yüz yüze, süreç değerlendirmenin ise karma olacak şekilde 

planlanması 

5. Yüz yüze değerlendirmeler yapılırken sosyal mesafe kurallarına uyulması 

6. Karma eğitimde ters yüz edilmiş sınıf sisteminin yaygınlaştırılıp etkin kullanımının 

sağlanması 

7. Karma eğitim sisteminin değerlendirilmesinde öğrenci geribildirimlerinin alınması 

8. Karma eğitim sisteminin değerlendirilmesinde öğretim elemanı geribildirimlerinin 

alınması 

9. Öğretim elemanlarının teknik ve pedagojik yetkinliklerinin artırılması 

10. Karma eğitim sürecinde bilgi ve sınav güvenliğini sağlamaya yönelik kurallara 

uyulması 

11. Program amaçları ve program çıktılarına ulaşma düzeylerinin dönemlik, yıllık ve 

program süresi sonunda değerlendirilmesi 

12. Değerlendirme sonucunda gerekli iyileştirmelerin yapılması 
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