
1 
 

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 
  

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ 
KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI   

 
Toplantı No: 2021/001 
Toplantı tarihi: 07.01.2020 
Toplantı Yeri: CATS 
 
Toplantıya katılanlar:  
 
Prof. Dr. Mehmet Üstünipek       + 

Doç. Dr. Nurhan Yel      + 

Doç. Reyhan Uludağ Eraslan     + 

   

Toplantı gündemi: 
1. Bölüm Kalite Komisyonlarından gelen raporlar dikkate alınarak uzaktan eğitimin 

değerlendirilmesi. 
2. Değerlendirme sonucuna göre kalite güvence çalışmalarını ileriye götürmek amacıyla 

yapılacak çalışmaların niteliğinin belirlenmesi, 
3. Üyelerin istek ve önerileri. 

 
Kararlar: 
 
1. Üniversitemizin 2020 yılı Uzaktan Öğretim Kalite Güvence Raporu  doğrultusunda Sanat 

ve Tasarım Fakültesi’nin aşağıda yer alan değerlendirmelerinin Rektörlüğümüze 
iletilmesine karar verilmiştir.  
 
a) 23 Mart 2020 itibariyle üniversitemizde uzaktan eğitime geçilmiştir. Bu tarihten itibaren 
CATS ve Adobe Connect ile ilgili kurum içi eğitimler düzenlenmiş, Fakültemiz 
akademisyenleri de bu eğitimlere katılmıştır. Senkron ders programları yeniden 
düzenlenmiş gerekli dokümanlarla birlikte öğrencilerle paylaşılmıştır.  
b) 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Yaz 
Öğretiminde tüm dersler senkron ve asenkron olarak Adobe Connect ve CATS sistemi 
üzerinden gerçeklemiştir. Aynı şekilde vize ve final sınavları CATS sistemi üzerinden 
yapılmış ve ödevler de sistem üzerinden toplanmıştır.  
c) 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarılında tüm dersler ve sınavlar yenilenen CATSv3 
platformu üzerinden ilerlemektedir. Canlı derslerin dışında ders kayıtları, ders kaynakları 
ve ders içerikleri de erişime açılarak derslerin öğrenciler tarafından pekiştirilmesi 
amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra CATS üzerinden duyurular, sohbet odası, mesajlar, forum 
gibi araçlar ve mail aracılığıyla akademisyenler ile öğrenciler arasındaki ilişki her zaman 
canlı tutulmuştur.  
d) Bu süreçte fakülte öğretim elemanları düzenli olarak Skype üzerinden toplantı 
gerçekleştirerek öğrencilerle ilgili durum değerlendirmelerini, derslerin işleyişiyle ilgili 
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konuları tartışarak gerekli kararları almış ve eğitimin işleyişi için gerekli adımları 
atmışlardır. 
e) Öğretim üyeleri ulusal ve uluslararası olmak üzere online olarak sergi ve bildiri 
sunumlarına katılmıştır 
 

2.   Değerlendirme sonucunda, aşağıda yer alan kararlar alınmıştır. 
 
a) Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin öğrenme eksikliklerini gidermek amacıyla yeni 
dönemde gerçekleştirmek üzere, sanat, tasarım ve iletişim ile ilgili mesleki alana özgü 
sertifika programlarının düzenlenmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.  
b) Ders programlarında, yeni düzenlemeler yapılması bağlamında öğretim elemanlarının 
yeni ders ve içerikler hakkında öneriler geliştirmeleri ivedilikle sağlanacaktır. 
c) Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha verimli hale 
getirebilecek yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi ve etkili öğrenme modellerinin 
araştırılması için bölümler düzeyinde çalışma grupları oluşturulacaktır.  
d) Proje/Uygulama çalışmaları yapılan derslerde öğrenciler alana yönelik öğrenci 
yarışmaları için çalışma hazırlamak üzere teşvik edilecektir. 
e) Uzaktan Eğim sürecinde workshop, seminer ve söyleşi etkinliklerinin gerçekleştirilmesi 
adına sektörde deneyimli kişiler ile görüşülmeler yürütülmesine karar verilmiştir. 
f) Eğitim-öğretim uygulamalarının önemli bir parçası olan “ders dışı etkinlikler” 
kapsamında, öğrencilerimizin kendilerini yalnız hissetmemeleri, entelektüel, sosyal ve 
kültürel etkinliklerden uzak kalmamaları adına, çevrimiçi olarak yapılacak etkinliklerin 
güncellenmesine, bu etkinliklerde öğrencilerimizin de aktif olarak yer almalarına (etkinlik 
önerileri, moderatörlük, vb) karar verilmiştir. 
g) Son olarak, Üniversitemizin Yeni Eğitim Modeli çalışmalarıyla bağlantılı olarak uzaktan 
eğitim olanaklarının pandemi sonrasında azami ölçüde eğitime katkı sağlaması 
hedeflenmektedir.  
 
 
 
 


