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KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

1. Misyon ve Stratejik Amaçlar

Mardin Artuklu Üniversitesi "İnsanı merkez alan, yerel ve evrensel değerlere dayalı eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, kültür-sanat,
bilim ve teknoloji alanlarında özgün, yenilikçi ve eleştirel bakışı ilke edinen, ahlaki değerlerle donanmış, çevreyi önemseyen, sosyal ve
mesleki sorumluluğa sahip, kurum ve kalite standartlarına uymayı özümsemiş, insanlığın birikimine katkı sunan örnek bireyler
yetiştirmek ve bu alanlarda özgün araştırmalar yapan lider bir üniversite olmak" misyonu çerçevesinde kalite güvence sistemini bütün
boyutlarıyla, özellikle de 2020 yılı başında uzaktan eğitim süreçleri üzerinden gerçekleştirme çabasına girişmiştir. Bu çabası misyonda
da ifade edilen yenilikçi, bilim ve teknoloji alanındaki özgünlük çizgisi üzerinden olmaktadır. 2018-2022 Stratejik Planının 96. ve 101.
sayfalarında yer alan 3. Kurumsal Gelişme başlığının 3.2. Teknolojik ve fiziki alt yapısını geliştirmek başlığı altında belirtilen ve
bünyesinde uzaktan eğitimi de bulunduran stratejik alan, amaç ve hedefler çerçevesinde uzaktan eğitim ve ilgili hususlarına yer
vermiştir. Ancak uzaktan eğitim 2020 yılı öncesinde büyük oranda Mardin Artuklu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi (MAUZEM) ve buna bağlı belli programlar çerçevesinde gerçekleştiriliyordu. Pandemiyle birlikte zaten fiziki ve teknolojik alt
yapısı bulunan merkezin bir kaç ilave ve geliştirmeyle bütün üniversitenin sadece bir hafta içerisinde uzaktan eğitime hazır hale gelmesi
sağlandı. Bu durum Üniversiteyi Türkiye'deki Üniversiteler içerisinde oldukça farklı bir konuma yerleştirdi. Uzaktan eğitim süreci 2020
yılının başından sonuna kadar bütün birimlere ve kalite süreçlerinin bütün alanlarına yansıdı. Bu konuda anketler, değerlendirmeler
yapıldı, buna yönelik tedbirler ve önlemler alınarak bütün sürece dair raporlar ve makaleler de yayımlandı. Dolayısıyla pandemi süreci,
uzaktan ve karma eğitimin birlikte kalite güvence sistemi içerisinde yerini almasında etkili bir sebep oldu.   

Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma eğitim süreçlerine ilişkin olarak; stratejik plan kapsamında stratejik amaçları ve hedefleri
doğrultusunda kurumun tamamında yapılan uygulamalar bulunmaktadır ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak
stratejik planın izlenmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmamıştır ve/veya stratejik plan ve/veya herhangi bir karar alma
sürecinde kullanılmamaktadır.

Kanıtlar

stratejik amaç ve hedefler.pdf

Kalite güvencesi, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi politikaları

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan eğitim politikalarının kurumun diğer faaliyet alanlarına (kalite güvencesi sistemi, araştırma ve
geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi) ilişkin kurumsal politikalarla ilişkileri kurulmuş ve politikalardaki bu bütüncül yapı iç
kalite güvence sistemini yönlendirmektedir; sonuçlar izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

Kanıtlar

Karar 8.pdf
Karar1.pdf
Karar-2+.pdf

Kurumsal performans yönetimi

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan eğitim süreçleriyle ilişkili tüm performans göstergeleri sistematik ve kurumun iç kalite güvencesi
sistemi ile uyumlu olarak izlenmektedir. Elde edilen sonuçlar paydaşlarla birlikte değerlendirilerek karar almalarda kullanılmakta ve
performans yönetimine ilişkin önlemler alınmaktadır.

Kanıtlar

Karar3.pdf
Senato Kararı_7.pdf
Senato Kararı-2.pdf
Senato Kararı-4.pdf

https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/stratejik ama%C3%A7 ve hedefler.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/Karar 8.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/Karar1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/Karar-2+.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/Karar3.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/Senato Karar%C4%B1_7.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/Senato Karar%C4%B1-2.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/Senato Karar%C4%B1-4.pdf


EĞİTİM VE ÖĞRETİM

1. Programların Tasarımı ve Onayı

2019-2020 akademik bahar yarıyılında rektörlüğün, programların kalite ilkelerine göre güncellenmesine ilişkin yazısı tüm birimlere
gönderilmiştir. Söz konusu yazıda birimlerden,  eğitim-öğretim kalitesinin artırılması çerçevesinde ve “eğitim programlarının sürekli
izlenmesi ve güncellenmesi” bağlamında üniversitenin her düzeydeki eğitim programlarının birimlere gönderilen kalite unsurları
ekseninde incelenmesi, güncelleme ihtiyacı tespit edilen programların güncellenmesi, yeniden oluşturulacak programların ise bir bütün
olarak hazırlanması istenmiştir. Birimlerin program güncelleme talepleri, Eğitim-Öğretim Komisyonu'nda görüşülerek, birimlerden
gerekli düzeltmeleri yapmaları istenmiş ve programlardan komisyon tarafından uygun görülenleri, senatoya gönderilmiştir. Senatoda
onaylanan programlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na, otomasyona işlenip, 2020-2021 akademik bahar yarıyılında yürürlüğe girmesi
için gönderilmiştir. Önümüzdeki dönemlerde, uygulamaların sonuçlarının izlenmesi için planlama yapılmaktadır.

2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılında Mardin Artuklu Üniversitesi'nde yapılacak vize sınavlarında, öğretim elemanlarının münferiden
veya bölüm olarak, uzaktan eğitim platformları üzerinden dersin niteliğine göre ödev, proje, çoktan seçmeli test, açık uçlu sorular,
poster sunumu, sözlü sunum, metin analizi, değerlendirme notu, kavram haritaları, yapılandırılmış girdi ve/veya uygun görecekleri
başka ölçme-değerlendirme teknikleri şeklinde uygulanması ile ilgili alınan Senato Kararı ekte gönderilmiştir.

Programların tasarımı ve onayı

Olgunluk Düzeyi: Kurumda uzaktan/karma programların tasarımı ve onayına ilişkin tanımlı süreçler doğrultusunda uygulamalar
gerçekleştirilmiş ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu uygulamaların sonuçlarının izlenmesi
yapılmamaktadır.

Kanıtlar

EgitimProgramlarininGuncellenmesi.pdf
edebiyat.pdf
felsefe.pdf
iktisadi idari.pdf
kızıltepe.pdf
mardin myo.pdf
midyat myo.pdf
nusaybin myo.pdf
sağlık bilimleri.pdf
savur myo.pdf
komisyon tutanak.pdf

Ölçme ve değerlendirme

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma programlarda yeterlilik temelli ölçme ve değerlendirme sisteminin tasarımı tüm programları
kapsamaktadır ve tasarımın uygulanmasından bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak tasarlanan bu ölçme ve değerlendirme sisteminin
sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır.

Kanıtlar

Senato Kararı_0_1436736_ölçme_değerlendirme.pdf

2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi

Mardin Artuklu Üniversitesi’nde öğrenci kabulü ve gelişimine dair süreçler tanımlıdır. Ancak, çalışma takvimi kapsamında Eğitim-
Öğretim Komisyonu’na ekte sunulan yazı gönderilerek, Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin aşağıdaki maddeler bağlamında gözden
geçirilerek, gerekli güncellemelerin yapılması istenmiştir. Eğitim-Öğretim Komisyonu da kendi içinde bir çalışma grubu oluşturarak,
güncelleme çalışmalarına başlamıştır. 

1. Öğrenci başarısında ölçme ve değerlendirmede kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.),

2. Öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler,

3. Uygulamalı eğitimlerde (staj, mesleki uygulama vb.) ve hareketlilik programlarında kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge,
süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.),

4. Önceki formal, non-formal ve informal öğrenmelerin tanınmasına ilişkin tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber,
kılavuz vb.),

5. Mezuniyet koşullarına dair düzenlemeler. 

Söz konusu çalışmalar yapılırken kurum içi paydaşlardan, örneğin ekli belgeden (eğitim ve sınav yönetmeliği revizyonuna dair görüşler)
de görüleceği üzere görüş sorulmakta ve azami düzeyde paydaş katılımı sağlanmaktadır. Ayrıca yapılan memnuniyet anketlerinde,
öğrenci temsilcileri ile görüşmelerde ve öğrencilerin dilek ve şikayet belirtme mekanizmalarında kendilerinin de söz sahibi olmalarının
yolu açılmıştır. Ekte yer verilen mevcut yönetmelik ve yönergelere bakıldığında, öğrencilerin kabulü ve önceki öğrenmenin tanınmasına
ile diploma vb. yeterliliklerin tanınmasına dair mevzuatın bulunduğu görülmektedir. Ayrıca üniversitede yatay geçiş yönergesi, özel
öğrenci yönergesi, çift anadal program (ÇAP) yönergesi ve yan dal yönergesi gibi mevzuatın bulunduğu ve işletildiği görülmektedir.

https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/EgitimProgramlarininGuncellenmesi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/edebiyat.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/felsefe.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/iktisadi idari.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/k%C4%B1z%C4%B1ltepe.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/mardin myo.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/midyat myo.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/nusaybin myo.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/sa%C4%9Fl%C4%B1k bilimleri.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/savur myo.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/komisyon tutanak.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/Senato Karar%C4%B1_0_1436736_%C3%B6l%C3%A7me_de%C4%9Ferlendirme.pdf


Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma yollarla elde edilmiş diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılmasına
ilişkin açık, anlaşılır, kapsamlı ve tutarlı şekilde tanımlanmış kriterler ve süreçler tüm programlarda uygulanmaktadır. Ancak bu
uygulamaların sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır.

Kanıtlar

Yönetmelik ve yönergeler.pdf
Egitim-OgretimYonetmeligiHk..pdf

3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

Dünya genelinde ve ülkemizde çoğu üniversitenin uzaktan eğitim sürecinde erişmede yeterince başarılı olamadığı öğrenci katılımı ve
etkinliği ile eğitimin çeşitliliğinin (canlı dersler, yardımcı uygulamalar, forumlar vb.) sağlanması açısından Mardin Artuklu
Üniversitesi’nin başarılı olduğu görülmektedir. Öğrencilerin büyük kısmının devam eden ve farklı gelişim alanlarına hitap eden eğitim
süreçlerinden memnun olduğu bilinirken bazılarının ise yaşanan salgından kaynaklanan sebeplerden dolayı eğitim süreçlerine yönelik
olumsuz bir algı geliştirmiş olabileceği de bilinmektedir. Ancak yine de öğrencilerin yarısından çoğunun (% 54) uzaktan eğitimden
memnun olması, önemli bir bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır (bkz. Memnuniyet raporu). Burada, başta üniversite yönetimi olmak
üzere Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve öğretim elemanlarının da önemli görevler üstlendiği açıktır.
Öyle ki, kısa süre içerisinde uzaktan eğitim platformunun teknik altyapısının oluşturulup, tüm birimlerle eşgüdüm içerisinde gerekli
planlamalar yapılarak eğitim-öğretim süreçleri işletilmiştir.

Mardin Artuklu Üniversitesinde eğitim öğretim süreçlerinde niteliği artırmaya dair çok sayıda işlem tanımlanmış, söz konusu işlemler
uygulanmaya başlamıştır. Mardin Artuklu Üniversitesi Eğitim Politikası ve Stratejik Öncelikler Belgesi'nde
(https://www.artuklu.edu.tr/upload/homedocuments/Mardin_Artuklu_Universitesi_Egitim_Politikasi_ve_Stratejik_Oncelikler_Belgesi.pdf
de öngörüldüğü gibi, aktif ve etkileşimli öğrenci katılımını sağlayan güncel ve öğrenci odaklı öğretim yöntem ve teknikleri
uygulanmaktadır. Ölçme-değerlendirme bağlamında, derslerin niteliğine göre ödev, proje, çoktan seçmeli test, açık uçlu sorular, poster
sunumu, sözlü sunum, metin analizi, değerlendirme notu, kavram haritaları, yapılandırılmış girdi ve/veya uygun görecekleri başka
ölçme-değerlendirme teknikleri şeklinde uygulanması ile ilgili üniversitenin yetkili kurulunda karar alınarak, tüm öğretim elemanlarına
iletilmiştir.

Üniversite genelinde öğrenci memnuniyet anketleri uygulanmaya başlanmış, akademik danışmanlık yönergesi tamamlanmıştır.
Öğrencilerin uzaktan eğitim platformunu etkin kullanabilmesi için, öğrenci kullanım kılavuzu hazırlatılarak, öğrencilerin hizmetine
sunulmuştur. Bunun yanında, görseller hazırlanarak web sitesinde (https://www.artuklu.edu.tr/tr/duyurular/uzak-egitim-sisteminin-
kullanimi-ile-ilgili-bilgilendirmeler) ilan edilmiştir. Bunun yanında, her bölüm için bir öğretim elemanı, uzaktan eğitimle ilgili
görevlendirilmiştir. Görevlendirilen koordinatörlerin listesi ekte sunulmuştur. Öğrenciler, uzaktan eğitim sistemi ile ilgili dilek ve
önerilerini, mauzem@artuklu.edu.tr adresi üzerinden, Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne
iletebilmektedir. Sorunlar, hızlı bir şekilde çözüme kavuşturularak, öğrencilere geri dönüş yapılmaktadır. Öğrencilerin yüksek düzeyde
memnuniyet algıları, yapılan memnuniyet anketlerinde de görülmektedir. İlgili rapor kanıt olarak sunulmuştur. Yüz yüze eğitim
döneminde, 1.sınıf lisans öğrencilerine yönelik yapılan "İnsan, Toplum ve Medeniyet" dersi, uzaktan eğitim döneminde de web tabanlı
yapılmaktadır (https://www.artuklu.edu.tr/tr/duyurular/insan-toplum-ve-medeniyet-ders-duyurusu).

Öğretim yöntem ve teknikleri (Aktif, disiplinlerarası çalışma, etkileşimli, araştırma/öğrenme odaklı)

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma öğretim süreçlerinde; uzaktan/karma eğitime uygun, aktif ve etkileşimli öğrenci katılımını
sağlayan güncel, disiplinlerarası çalışmaya teşvik eden ve araştırma/öğrenme ve öğrenci odaklı öğretim yöntem ve teknikleri
uygulanmakta ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmektedir. Ancak bu uygulamaların sonuçlarının izlenmesi
yapılmamaktadır.

Kanıtlar

Mardin_Artuklu_Universitesi_Egitim_Politikasi_ve_Stratejik_Oncelikler_Belgesi.pdf
Öğrenci Kılavuzu.pdf
UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİ BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ LİSTESİ.xlsx

Ölçme ve değerlendirme (Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme düzeylerine göre farklılaştırılmış alternatif ölçme yöntem ve
tekniklerine yer verme gibi)

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma programlarda öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirmeye ilişkin uygulamalar vardır ve bu
uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu ölçme ve değerlendirme sisteminin sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır.

Kanıtlar

Senato Kararı_0_1436736_olçme_değerlendirme.pdf

Öğrenci geri bildirimleri (Ders-öğretim üyesi-program-genel memnuniyet anketleri, talep ve öneri sistemleri)

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma eğitim süreçlerinde öğrenci geri bildirimleri (ders, dersin öğretim elemanı, uzaktan eğitim ortamı,
diploma programı, hizmet ve genel memnuniyet seviyesi, vb.) sistematik olarak (her yarıyıl ya da her akademik yılsonunda)
alınmaktadır. Ancak alınan geri bildirimler iyileştirmeye yönelik karar alma süreçlerinde kullanılmamaktadır.

Kanıtlar

https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/Y%C3%B6netmelik ve y%C3%B6nergeler.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/Egitim-OgretimYonetmeligiHk..pdf
https://www.artuklu.edu.tr/upload/homedocuments/Mardin_Artuklu_Universitesi_Egitim_Politikasi_ve_Stratejik_Oncelikler_Belgesi.pdf
https://www.artuklu.edu.tr/tr/duyurular/uzak-egitim-sisteminin-kullanimi-ile-ilgili-bilgilendirmeler
mailto:mauzem@artuklu.edu.tr
https://www.artuklu.edu.tr/tr/duyurular/insan-toplum-ve-medeniyet-ders-duyurusu
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/Mardin_Artuklu_Universitesi_Egitim_Politikasi_ve_Stratejik_Oncelikler_Belgesi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/%C3%96%C4%9Frenci K%C4%B1lavuzu.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/UZAKTAN E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M DERSLER%C4%B0 B%C3%96L%C3%9CM KOORD%C4%B0NAT%C3%96R%C3%9C L%C4%B0STES%C4%B0.xlsx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/Senato Karar%C4%B1_0_1436736_ol%C3%A7me_de%C4%9Ferlendirme.pdf


covid_19_mau.pdf
memnuniyet_raporu_2020.pdf
Senato Kararı_0_1398623_akademik_danışmanlık_yönergesi.pdf

4. Öğretim Elemanları

Mardin Artuklu Üniversitesi, salgın öncesinde gerçekleştirdiği eğitim ve araştırma faaliyetlerinin iptal edilmemesi veya ertelenmemesi
adına öğrenci ve öğretim elemanı merkezli bir yaklaşım benimsemiş, söz konusu paydaşların ihtiyaçlarını belirleme ve bu ihtiyaçları
giderme adına üniversitenin tüm topluluğu ile iletişim kanallarını açık tutmuştur. Yapılan ihtiyaç analizinden sonra, üniversitede kurulu
olan MAUZEM görevlendirilerek üniversitede her düzeyde eğitim faaliyetinin uzaktan eğitim sistemi yoluyla devam ettirilmesi,
öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine katılımlarının önündeki engellerin (sosyoekonomik engeller, erişim sorunu vb.) kaldırılması,
öğretim elemanları ile uzaktan yöntemler ile görüşme yapılarak kendilerinin araştırma ve geliştirme faaliyetleri için teşvik edilmesi, hem
üniversite topluluğuna hem de genel topluma açık panel ve konuşmaların yapılması ve her tür sorunu hızlı ve etkili bir şekilde çözme
adına Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun etkin kılınması adına idari toplantıların kesintisiz bir şekilde
gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.  Alınan bu kararların tamamı faaliyete geçirilmiştir. Salgın süreci boyunca üniversitenin ilgili
kurulları hızlı ve etkili kararlar almış, öğrenci ve öğretim elemanları eğitim-öğretim ve araştırma geliştirme faaliyetlerine ara verilen
birinci haftanın sonunda ivedilikle tekrar başlamış ve çevrimiçi yöntemlerle (https://www.artuklu.edu.tr/evdeuniversite) çok sayıda
bilimsel, sanatsal ve entelektüel çalışma gerçekleştirilmiştir. Söz konusu eğitim-öğretim, araştırma ve diğer çevrimiçi çalışmalara
katılım oldukça yüksek düzeyde sağlanmıştır. Öğretim elemanları ile ilgili elde edilen veriler incelendiğinde (memnuniyet raporu),
öğretim elemanlarının büyük bir çoğunluğunun uzaktan eğitim süreçleri ile ilgili olumlu bir algıya sahip olduğu görülmüştür.

Uzaktan eğitim süreçlerinde yer alan öğretim elemanlarının öğretim yetkinliğini geliştirmek üzere, tüm birimleri kapsayan uygulamalar
vardır ve bu uygulamalardan elde edilen bulgular sistematik olarak izlenmekte ve bunlara ilişkin önlemler alınmaktadır. Salgın sürecinin
başlamasıyla, eğitim-öğretim etkinliklerini hızlıca uzaktan eğitim platformuna taşıyan Mardin Artuklu Üniversitesi'nde, ilk etapta
 öğretim elemanlarının Öğrenme Yönetim Sistemi'ni (https://lms.artuklu.edu.tr/Account/LoginBefore) kullanımına yönelik seminerler
düzenlenmiştir. Ayrıca, sistemin bütün ayrıntılarına ilişkin videolar da web sitesinde (https://www.artuklu.edu.tr/mauzem/lms-egitim-
videolari) yayınlanmıştır. Bunun yanında, öğretim elemanlarına yönelik uygulanan memnuniyet anketinden elde edilen bulgular
doğrultusunda, uzaktan eğitim konusunda uzman bir öğretim elemanı tarafından "Uzaktan Eğitimde Etkili Ders Tasarımı" başlıklı bir
eğitim semineri düzenlenmiştir. Söz konusu eğitimde, LMS'nin yanında, yaygın kullanılan web platformları da tanıtılmıştır. Ayrıca,
uzaktan eğitim sürecine ilişkin örnek bir ders izlencesi de öğretim elemanları ile paylaşılmıştır. LMS'de yapılan izlemeler
doğrultusunda, yapılan yaygın hatalar ve bunların giderilmesine ilişkin, birimlere yazılar gönderilerek, sürecin daha etkili işlemesi
sağlanmıştır.

Öğretim yetkinliği (Aktif öğrenme, ölçme değerlendirme, yenilikçi yaklaşımlar, materyal geliştirme, yetkinlik kazandırma ve
kalite güvence sistemi)

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma eğitim süreçlerinde yer alan öğretim elemanlarının öğretim yetkinliğini geliştirmek üzere
gerçekleştirilen uygulamalardan elde edilen bulgular sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte
değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

Kanıtlar

eğitim linkleri.pdf
LMS Sistem Kullanımında Yapılan Hatalar_1_1318646.pdf
LMS Sisteminin Daha Verimli Kullanılması hk._1376964.pdf
ornek_izlence.pdf
uzaktan_egitimde_etkili_ders_tasarimi.pdf
lms eğitim videoları.docx
Eğitmen Kılavuzu.pdf

5. Öğrenme Kaynakları

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde eğitim ve öğretim kaynaklarının artırılmasına yönelik çalışmaların, çeşitli başlıklarda gerçekleştiği
görülmektedir. İlk olarak öğrencilerin öğrenme kaynaklarının artırılmasına dair genel bütçe içinden spor, kültür ve sağlık faaliyetlerine,
ekli belgeden de görüleceği üzere 2020 (Ocak-Eylül) yılı bütçesinden yaklaşık 1.2 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Ayrıca, dezavantajlı
konumda olan öğrencilere uzaktan eğitime erişim için de dahil olmak üzere çeşitli burslar sağlanmıştır. Mardin Artuklu Üniversitesinde
öğrencilerin yönetim süreçlerine aktif katkı ve katılımını artırmak, öğrenci merkezli eğitim yaklaşımını yaygınlaştırmak, üniversite
ortamında demokrasi kültürünü ve öğrenci-akademi-idare iletişimini güçlendirmek amacıyla öğrenciler arasından bir rektör danışmanı
seçilmiştir. Mardin Artuklu Üniversitesinde Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü oluşturulmuş ve bu alanda çalışmalara devam
edilmektedir (http://www.artuklu.edu.tr/engelli-%C3%B6%C4%9Frenci-birimi/hakkimizda). Söz konusu koordinatörlüğe ilişkin
dokümanlar ekte sunulmuştur. 

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde, uzaktan eğitim hizmetlerine uygun nitelik ve nicelikte kariyer hizmetleri tüm birimleri kapsayacak
şekilde sağlanmaktadır.  Uzaktan eğitim süresinde, öğrencilere yönelik kariyer hizmetlerinin sağlanması kapsamında, MAÜ Kariyer
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılmış çalışmaların önemli bir kısmı Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları
Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Yetenek Kapısı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Platformda şu ana kadar 2732
öğrenci aktif olup, 279 işveren, 57 aktif iş/staj ilanı ve 2 aktif etkinlik bulunmaktadır. Gerçekleştirilmiş etkinlikler, iş/staj ilan ve burs
duyuruları ekte sunulmuştur.

Öğrenme kaynakları

https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/covid_19_mau.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/memnuniyet_raporu_2020.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/Senato Karar%C4%B1_0_1398623_akademik_dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k_y%C3%B6nergesi.pdf
https://www.artuklu.edu.tr/evdeuniversite
https://lms.artuklu.edu.tr/Account/LoginBefore
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/e%C4%9Fitim linkleri.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/LMS Sistem Kullan%C4%B1m%C4%B1nda Yap%C4%B1lan Hatalar_1_1318646.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/LMS Sisteminin Daha Verimli Kullan%C4%B1lmas%C4%B1 hk._1376964.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/ornek_izlence.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/uzaktan_egitimde_etkili_ders_tasarimi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/lms e%C4%9Fitim videolar%C4%B1.docx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/E%C4%9Fitmen K%C4%B1lavuzu.pdf
http://www.artuklu.edu.tr/engelli-%C3%B6%C4%9Frenci-birimi/hakkimizda


Olgunluk Düzeyi: Kurumun uzaktan/karma eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte öğrenme
kaynakları birimler arası denge gözetilerek sağlanmaktadır. Ancak bu kaynakların kullanımına yönelik sonuçlar izlenmemektedir.

Kanıtlar

Öğrenci Toplulukları Yönergesi.pdf
yönerge M.A.Ü.pdf
Öğrenci Gider Raporu.docx
burs.pdf

Engelsiz üniversite

Olgunluk Düzeyi: Engelsiz uzaktan/karma eğitim uygulamaları tüm birimleri kapsamaktadır. Ancak bu uygulamanın sonuçları
izlenmemektedir.

Kanıtlar

MAÜ ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN DERS VE SINAV UYGULAMALARI_1043595.docx.pdf
engellibirim_yönerge.pdf

Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri

Olgunluk Düzeyi: Kurumda uzaktan/karma eğitim hizmetlerine uygun nitelik ve nicelikte rehberlik, psikolojik danışmanlık ve
kariyer hizmetleri tüm birimleri kapsayacak şekilde sağlanmaktadır. Ancak bu uygulamanın sonuçları izlenmemektedir.

Kanıtlar

Kariyer hizmetleri.pdf

6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi

Programların tasarlanması ve onaylanması süreci, 2020-2021 akademik bahar yarıyılında gerçekleştirildiği için, programların izlenmesi
ve güncellenmesi sürecine ilişkin planlamalar devam etmektedir. Bu kapsamda, Eğitim-Öğretim Komisyonu'na gönderilen yazı ekte
sunulmuştur.

Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi (Hazırlık okullarındaki dil eğitim programlarını da kapsamaktadır.)

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesine ilişkin mekanizmalar (süreç ve performans
göstergeleri) oluşturulmuştur. Ancak hiçbir uygulama bulunmamaktadır veya tüm programları kapsamamaktadır.

Kanıtlar

Öğrenme ve Program Çıktıları Hk..pdf

https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/%C3%96%C4%9Frenci Topluluklar%C4%B1 Y%C3%B6nergesi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/y%C3%B6nerge M.A.%C3%9C.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/%C3%96%C4%9Frenci Gider Raporu.docx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/burs.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/MA%C3%9C ENGELL%C4%B0 %C3%96%C4%9ERENC%C4%B0LER%C4%B0N DERS VE SINAV UYGULAMALARI_1043595.docx.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/engellibirim_y%C3%B6nerge.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/Kariyer hizmetleri.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/%C3%96%C4%9Frenme ve Program %C3%87%C4%B1kt%C4%B1lar%C4%B1 Hk..pdf


YÖNETİM SİSTEMİ

1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

Mardin Artuklu Üniversitesinde uzaktan eğitim süreci, iç paydaşların görüşleri doğrultusunda, eğitim öğretim komisyonu, Kalite
Komisyonun eğitim öğretim grubu ve nihayetinde senatoda alınan kararlar çerçevesinde sistemli bir şekilde yürütülmektedir. Alınan
kararların bütün birimlerde uygulamaları kısa süre aralıklarıyla birim yöneticileri tarafından kontrol edilmekte ve buna dair dönütler
yapılarak tedbirler alınmaktadır. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MAUZEM) bağlı bulunduğu idari yapıyla birlikte
bütün süreçleri takip etmektedir. Sorunların çözümlerini, istatistik verileri, önerileri ve uygulama süreçlerine dair bilgilendirmeleri
sürekli bir şekilde gerek resmi yazılar gerekse de anlık dijital iletişim araçlarıyla yapmaktadır. Uzaktan eğitim sürecinde çok çeşitli
iletişim ve toplantı araçlarıyla yönetim sistemi ve idari birimleri koordinasyonu sağlanmaktadır. Uzaktan eğitim ile ilgili yönetim ve
idari yapılar için aşağıda verilen linklere bakılıbailir. 

https://www.artuklu.edu.tr/kurulus-semasi

https://www.artuklu.edu.tr/mauzem/organizasyon-semasi

https://www.artuklu.edu.tr/kalite-koordinatorlugu-organizasyon-semasi

https://www.artuklu.edu.tr/upload/bilgi_islem_daire/dokumanlar/organizasyon_semasi.pdf

Süreç yönetimi

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma eğitime ilişkin olarak yönetilen süreçlerin sonuçları, performans göstergeleriyle sistematik olarak
izlenmekte, paydaşların görüşleri alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve
ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda güncellemeler gerçekleştirilmektedir.

Kanıtlar

Karar 2.pdf
Karar-4+.pdf

2. Bilgi Yönetim Sistemi

MAUZEM bünyesine uzaktan eğitim sistemine tahsis edilmiş LMS sistemi kullanılmaktadır
(https://lms.artuklu.edu.tr/Account/LoginBefore). Bu sistemin sahibi olan şirketin sunucuları yurt dışında bulunmaktaydı. Ancak 2020
yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından bilgi güvenliği ile ilgili yapılan uyarılar üzerine ilgili şirketin sunucuları 2020 yılının ikinci
yarısında yurt içine alınarak güvenlik açısından gelişim sağlandı. Ayrıca MAUZEM bünyesindeki bütün uzaktan eğitim sistemi güvenlik
duvarları ile kontrol altında tutulmakta ve yöneticiler dışında hiç kimsenin içeriklere izinsiz ulaşmasına müsaade edilmemektedir.
Üniversitenin Bilgi İşlem Dire Başkanlığı, bilgi yönetim sisteminin karşılaştığı teknik sorunları kısa sürede çözmektedir. Uzaktan eğitim
sistemlerinde karşılaşılan sorunları uzaktan eğitim MAUZEM (https://www.artuklu.edu.tr/mauzem) çözmekte bu konuda ilgili daire
başkanlığıyla koordineli olarak hareket etmektedir. Ayrıca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistemin güvenliğine dair her türlü teknik
önlemleri almakta, kayıtlar için yeterli kayıt alanları oluşturmaktadır. Gerekli linkler aşağıda sunulmuştur:

https://www.artuklu.edu.tr/bilgi-islem-daire-baskanligi/ts-en-iso-270012013-bgys

https://www.artuklu.edu.tr/bilgi-islem-daire-baskanligi/otomasyon-bilgi-sistemleri

https://www.artuklu.edu.tr/bilgi-islem-daire-baskanligi/sistem-ag-ve-sunucu-hizmetleri

https://www.artuklu.edu.tr/bilgi-islem-daire-baskanligi/teknik-servis-hizmetleri

https://www.artuklu.edu.tr/bilgi-islem-daire-baskanligi/birim-hakkinda

https://www.artuklu.edu.tr/mauzem/ogrenme-yonetim-sistemi-kilavuzlari

https://www.artuklu.edu.tr/mauzem/lms-egitim-videolari

https://www.artuklu.edu.tr/tr/mauzem/duyurular/ogrenme-yonetim-sistemi-yenilendi

Bilgi güvenliği ve güvenilirliği

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma eğitim süreçleri içerisinde bilgi güvenliği ve güvenirliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar
sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

https://www.artuklu.edu.tr/kurulus-semasi
https://www.artuklu.edu.tr/mauzem/organizasyon-semasi
https://www.artuklu.edu.tr/kalite-koordinatorlugu-organizasyon-semasi
https://www.artuklu.edu.tr/upload/bilgi_islem_daire/dokumanlar/organizasyon_semasi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/Karar 2.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/artuklu/2019/ProofFiles/Distance/Karar-4+.pdf
https://lms.artuklu.edu.tr/Account/LoginBefore
https://www.artuklu.edu.tr/mauzem
https://www.artuklu.edu.tr/bilgi-islem-daire-baskanligi/ts-en-iso-270012013-bgys
https://www.artuklu.edu.tr/bilgi-islem-daire-baskanligi/otomasyon-bilgi-sistemleri
https://www.artuklu.edu.tr/bilgi-islem-daire-baskanligi/sistem-ag-ve-sunucu-hizmetleri
https://www.artuklu.edu.tr/bilgi-islem-daire-baskanligi/teknik-servis-hizmetleri
https://www.artuklu.edu.tr/bilgi-islem-daire-baskanligi/birim-hakkinda
https://www.artuklu.edu.tr/mauzem/ogrenme-yonetim-sistemi-kilavuzlari
https://www.artuklu.edu.tr/mauzem/lms-egitim-videolari
https://www.artuklu.edu.tr/tr/mauzem/duyurular/ogrenme-yonetim-sistemi-yenilendi
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