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SÜREÇ 
ORGANİZASYON 
İLİŞKİSİ 

Rektörlük, UZEM Müdürlüğü, İlgili Akademik Birimler, Öğretim Elemanları, Öğrenciler 

ÜST SÜRECİ Çevrimiçi Derslerin Yürütülmesi, Eğitim Hizmetleri 

SÜRECİN AMACI Uzaktan eğitim ortamlarının kullanım durumlarının tespit edilmesi, kullanım 
durumlarının raporlanması ve ilgili birimlerle paylaşılması, kullanım hatalarının 
giderilmesi için önerilerin ve yönlendirmelerin oluşturulması 

SÜRECİN SINIRLARI Eğitim-öğretim sürecinde uzaktan eğitim ortamlarının aktif kullanıma açılması ile başlar, 
kullanım verilerinin elde edilmesi ve analiz işlemleri ile biter 

SÜREÇ ADIMLARI  Uzaktan eğitim ortamlarının kullanımına ilişkin veriler uzaktan eğitim veri 
tabanından (Moodle, Adobe Connect, MS Teams, Google Analytics, Tawk.to, Gmail) 
haftalık olarak alınır. 

o Canlı derslerin yapılma durumu 
o Derslerde etkinlik paylaşılma durumu 

 Alınan veriler Ders Adı, Öğretim Elemanı, Fakülte, Bölüm, Program kategorisine göre 
ayrılır ve haftalık olarak dosya şeklinde saklanır. 

 Haftalık veriler UZEM web sayfasında görsel bir sunumla yayınlanır. 
o Canlı ders sayısı ve süresi 
o Paylaşılan etkinlik sayısı ve katılım 

 Haftalık veriler birleştirilerek aylık veriler olarak düzenlenir. Aylık veriler haftalık 
veriler dışında farklı kategorilere ait verileri de içerir. 

o Kullanıcı sayısı 
o Ders ve etkinlik sayısı 
o Canlı ders sayısı ve süresi 
o Oturum sayısı 
o Destek hattı 
o Depolama 

 Aylık veriler ve haftalık veriler eğitim-öğretim dönemlerine göre UZEM web 
sayfasında yayınlanır.  

 Eğitim öğretim dönemi sonunda üniversitenin web sayfasında da yayınlanır. 
 Aylık veriler raporlanarak ilgili birimlere iletilir. 
 Veriler UZEM bünyesinde analiz edilerek uzaktan eğitim ortamlarının kullanıcılar 

tarafından hatalı kullanım durumları tespit edilir ve ilgili kişilere uygun 
yönlendirmelerle bildirilir. 

 Veriler analiz edilerek UZEM web sayfasında Faaliyet Raporu şeklinde paydaşlara 
sunulur. 

 Uzaktan eğitim ortamı kullanıcılarının memnuniyet durumlarının tespit edilmesi 
amacıyla anket geliştirilir ve Rektörlüğe sunulur. 

 Rektörlük onayı ile ilgili kullanıcılara uygulanır ve uygulama sonucu analiz edilerek 
değerlendirilir. 

 Değerlendirme sonucu oluşturulan rapor Rektörlüğe sunulur. 
SÜREÇ PERFORMANS 
GÖSTERGELERİ 

Performans Göstergesi 

Uzaktan eğitim ortamlarının kullanımını doğru şekilde tespit edebilmek ve ilgili birimlere 
sunmak 
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