E-TIP ÇUKUROVA İNTERNET EĞİTİM ORTAMI
Dünyada ve ülkemizde uzun yıllardır farklı amaçlar ve yöntemlerle uzaktan
eğitim-öğretim yapılmaktadır. Bu doğrultuda Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
tarafından pratik eğitimin verilemeyeceği ama teorik eğitim için yardımcı bir
kaynak olarak tasarlanmış bir sistem olan E-Tıp Çukurova Internet Eğitim Ortamı
2007-2008 eğitim-öğretim yılında kullanıma sunmuştur.
Sistem forum, posta kutusu, duyuru, dosya paylaşımı-yönetimi, sistem yönetimi,
öğrenci

işleri,

kullanıcı

işlemleri

ve

dersler

modüllerinin

birleşiminden

oluşmaktadır.
Forum ve posta kutusu modülleri öğrenci ve öğretim elemanları arasındaki iletişim
araçlarıdır. Duyurular alanı iki bölümden oluşmaktadır.

İlk kısım yöneticilerin

yaptığı ve tüm sistem kullanıcılarının görebildiği duyurular, ikinci kısım da öğretim
elemanlarının yaptığı ve sadece dersi alan öğrencilerin görebildiği duyurulardan
oluşmaktadır. Öğrenci işleri alanından öğrencilerin ders kayıtları ve sistem
kayıtları yapılabilmektedir. Öğrencinin durumu, mezun, kayıt dondurma vb. yine
öğrenci işleri alanından ayarlanmaktadır. Çok gelişmiş bir dosya paylaşım
sistemine sahip E-Tıp Çukurova Internet Eğitim Ortamı ile öğretim elemanları
ders notlarını istedikleri formatta (.html, .pdf, .avi, .mpeg, .mov, .ppt, .swf, .doc,
vb.) öğrencilerine sunabilmektedir. Öğrenciler bu dosyaları dersler modülünü
kullanarak

görüntüleyebildikleri

gibi

bilgisayarlarına

da

indirebilmektedir.

Dosyaların takibi ilgili öğretim elemanı tarafından yine sistem içerisinde yer alan
dosya yönetim modülü kullanılarak yapılabilmektedir.
Sistemde üç ayrı kullanıcı profili bulunmaktadır. Yönetici statüsündeki kullanıcılar
her türlü sistem ayarlamalarını, öğrenci işlemlerini (öğrencinin sisteme kaydı,
ders kaydı vb.), öğretim elemanlarının sisteme tanıtılmasını, ders tanımlamalarını
vb. diğer işlemleri yapmaktadır. Öğretim elemanları, öğrencileri ile forum, posta
kutusu gibi yolları kullanarak iletişim kurup, dersleri sisteme yüklemekte ve
ayrıca ders dosyalarının yönetimi, 2014-2015 yılında uygulanmaya başlanan

danışmanlık sistemine ait işlemler yapabilmektedir. Öğretim elemanları danışmanı
olduğu öğrencilere ait kişisel verileri sisteme yüklemekte ve öğrencilerinin yıl
içindeki başarı durumunu takip edebilmektedir. Öğrenciler, öğretim elemanları ile
forum, posta kutusu gibi yolları kullanarak iletişim kurabilmekte, dersler
modülünü kullanarak derslerini takip edebilmekte ayrıca tüm yıla ait ders
programını, sınav sonuçlarını, eğitim öğretim ile ilgili haberler, duyurular ve
etkinlikleri görebilmektedir. Alan içi ve alan dışı seçmeli dersler, her bir ders
kurulu ve stajlara ait öğrenci geri bildirimleri sistem üzerinde yapılmaktadır.
Bu sistemden şu anda eğitim görmekte olan tıp fakültesi öğrencileri ve mezun
öğrenciler yararlanabilmektedir. Bu sayede bu eğitim ortamının bir yaşam boyu
eğitim merkezi haline getirilmesi planlanmaktadır.

