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TRABZON ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (UZEM) 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU 

 

A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 

Misyon: İnsan odaklı eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri çerçevesinde, günün ve 

geleceğin ihtiyacı olan nitelikli bireylerin yetiştirilmesi amacıyla bilgi iletişim teknolojilerine 

dayalı uluslararası standartlarda çalışmalar ortaya koymak. 

Vizyon: Uzaktan eğitim yöntemi ile sunulan eğitim uygulamalarında program kalite ve 

öğrenci olanakları bakımından uluslararası düzeyde söz sahibi olmak 

Stratejik planın uzaktan/karma eğitimle ilgili kısımları 

Trabzon Üniversitesi’nin 2021-2025 yılı stratejik planında uzaktan/karma eğitimle ilgili 

belirlemiş olduğu amaç ve hedefler aşağıda sunulmuştur. İlgili plana 

http://sgdb.trabzon.edu.tr/ adresinden erişim sağlanabilir. 

 A1. Yükseköğretimde eğitimin-öğretim faaliyetlerinin ulusal/uluslararası standartlara 

taşınması ve sürdürülebilir olmasının sağlanması 

 H1.5. Farklı programlarda harmanlanmış, uzaktan veya açık lisans ve lisansüstü ders 

sayısı arttırmak 

 H1.6. Hayat boyu öğrenme kapsamında uzaktan eğitimle yürütülen programların ve 

serrifikaların sayısını arttırmak 

Uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin stratejik hedefler.  

Trabzon Üniversitesi’nin 2021-2025 yılı stratejik planında yer alan amaç ve hedefler 

doğrultusunda uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin stratejik hedefler: 

 Yükseköğretimde eğitimin-öğretim faaliyetlerinin ulusal/uluslararası standartlara 

taşınması ve sürdürülebilir olmasının sağlanması, 

 Farklı programlarda harmanlanmış, uzaktan veya açık lisans ve lisansüstü ders sayısı 

arttırmak, 

 Hayat boyu öğrenme kapsamında uzaktan eğitimle yürütülen programların ve 

sertifikaların sayısını arttırmak şeklinde belirlenmiştir. 

 

2. İç Kalite Güvencesi 

Birim Kalite Organizasyon Yapısı Ve Kalite Komisyon Üyeleri 

 

Komisyon Üye 

Kalite Güvence Sistemi Doç. Dr. Ali Kürşat ERÜMİT 
Arş. Gör. Dr. Ayça ÇEBİ 
Öğr. Gör. G. Merve ÇAKMAK ŞILBIR 

Eğitim ve Öğretim Doç. Dr. Temel KÖSA 
Öğr. Gör. G. Merve ÇAKMAK ŞILBIR 
Arş. Gör. Muharrem AYDIN 

Araştırma ve Geliştirme Dr. Öğr. Üyesi Alper ŞİMŞEK 

http://sgdb.trabzon.edu.tr/
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Öğr. Gör. Yeşim AKTAŞ ÖNLER 
Öğr. Gör. Hasan Yiğit CEBECİ  
Öğr. Gör. Ayşe PAK 
Öğr. Gör. G. Merve ÇAKMAK ŞILBIR 
Arş. Gör. Muharrem AYDIN 

Toplumsal Katkı Doç. Dr. Ali Kürşat ERÜMİT 
Öğr. Gör. Hasan Yiğit CEBECİ  
Öğr. Gör. Merve AYDIN 

Yönetim Sistemi Doç. Dr. Ali Kürşat ERÜMİT 
Dr. Öğr. Üyesi Alper ŞİMŞEK 
Doç. Dr. Temel KÖSA 

 

İş Süreçleri ve İş Akış Şemaları 

 Çevrimiçi Derslerin Yürütülmesi 

 Çevrimiçi Sınav İşlemleri 

 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Açma İşlemleri 

 Teknik Destek İşlemleri 

 Ar-Ge ve Proje Süreci 

 İçerik Tasarımı, Geliştirme ve Yönetim Süreci 

 Eğitim Hizmetleri 

 İstatistik, Analiz ve Anket Geliştirme 

 Akademik Dergi ve Konferans Süreci 

 Web Tasarımı ve Yönetimi 

o Web İçerik Yönetimi 

 Kursların Açılması ve Yürütülmesi 

 UZEM Doçentlik Savunma Sınav Öncesi İşlemleri Süreci 

o UZEM Doçentlik Savunma Sınav İşlemleri Süreci 

 UZEM Savunma (Yüksek Lisans, Doktora, vb.) Sınav Öncesi İşlemleri Süreci 

o UZEM Savunma (Yüksek Lisans, Doktora, vb.) Sınav İşlemleri Süreci 

 Webinar Düzenleme Süreci 

 Ortak Derslerin Yürütülmesi Süreci 

 Birim Teknik Danışmanlık Süreci 

 UZEM E-Postalarını Cevaplama Süreci 

 Sistem Yönetimi 

o Sistem Yönetiminde Karşılaşılan Problemlerin Çözülmesi 

 Yazılım Geliştirme 

 Sunucu Yönetimi 

o Sunucu Güvenliği 

o Projelerin Sunucuya Yüklenmesi 

o Sunucuda Oluşan Tehditlere Müdahale 

 

https://uzem.trabzon.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/1_cevrimici_dersler.pdf
https://uzem.trabzon.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/2_cevrimci_sinav.pdf
https://uzem.trabzon.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/3_tezsiz_YL.pdf
https://uzem.trabzon.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/4_teknik_destek.pdf
https://uzem.trabzon.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/5_Ar-Ge.pdf
https://uzem.trabzon.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/6_icerik_tasarimi.pdf
https://uzem.trabzon.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/7_egitim_hizmetleri.pdf
https://uzem.trabzon.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/8_istatistik.pdf
https://uzem.trabzon.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/9_akademik_dergi.pdf
https://uzem.trabzon.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/10_0_web_tasarimi.pdf
https://uzem.trabzon.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/10_1_web_icerik_yonetimi.pdf
https://uzem.trabzon.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/11_kurs.pdf
https://uzem.trabzon.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/12_0_docentlik_sinav_oncesi.pdf
https://uzem.trabzon.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/12_1_docentlik_sinav.pdf
https://uzem.trabzon.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/13_0_uzem_savunma_oncesi.pdf
https://uzem.trabzon.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/13_1_uzem_savunma.pdf
https://uzem.trabzon.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/14_webinar_duzenleme.pdf
https://uzem.trabzon.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/15_ortak_dersler.pdf
https://uzem.trabzon.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/16_birim_teknik.pdf
https://uzem.trabzon.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/17_uzem_e-posta.pdf
https://uzem.trabzon.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/18_sistem_yonetimi.pdf
https://uzem.trabzon.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/18_1_sistem_yonetimi_problem.pdf
https://uzem.trabzon.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/19_yazilim_gelistirme.pdf
https://uzem.trabzon.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/20_0_sunucu_yonetimi.pdf
https://uzem.trabzon.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/20_1_sunucu_guvenligi.pdf
https://uzem.trabzon.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/20_2_projelerin_sunucuya_yuklenmesi.pdf
https://uzem.trabzon.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/20_3_tehditlere_mudahale.pdf
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Görev Tanımları 

 
Görev Görev Tanımı İlgili Personel 

Sistem yönetimi 
ve Teknik Destek 

Uzaktan eğitim ders yönetim sistemini yürütmek ve bilgi 
güvenliğini korumak ve bu sitem ile ilgili çıkacak teknik 
sorunların çözmekten sorumlu öğretim elemanıdır. 
Görev ve sorumlulukları 
·    Ders Yönetim sistemi kullanıcılarını (yönetici, 
koordinatör, eğitimci ve öğrenci) tanımlamak ve 
öğrencilerin seçtikleri derslere kayıtlarını yapmak, kullanıcı 
adı ve şifrelerini belirlemek 
·    Uzaktan öğretim program yapısının oluşturulması ana 
ders, ders açılması, derse ait grup / sınıfların oluşturulması 
öğrencilerin kayıtlı oldukları derslere aktarılmasını 
sağlamak. 
·    Ders yönetim sistemi ile ilgili merkez müdürünün, 
merkezde bulunun ilgili birimlerin, öğretim elemanı ve 
öğrencilerin teknik problemlerine çözüm bulmak 

Öğr. Gör. Yeşim AKTAŞ 
Öğr. Gör. G. Merve 
ÇAKMAK ŞILBIR 

Sunucu Yönetimi Uzaktan eğitim yönetim sisteminin etkili ve verimli bir 
şekilde yürütmek ve bilgi güvenliğini korumaktan sorumlu 
öğretim elemanıdır. 
Görev ve sorumlulukları 
·    Uzaktan eğitim yönetim sisteminin gereksinimleri olan 
sunucu altyapısının kurulması, sistem üzerinde gerekli 
hizmetlerin konfigürasyonu, sistem yedeklerinin ve dosya 
yedeklerinin periyodik sürelerde alınması, sistem 
kaynaklarının izlenmesi, dönem sonlarında gerekli sistem 
temizliğinin yapılması, donanım altyapısının güncel 
tutulması ve bakım takibinin yapılması, kaynak 
planlamasının yapılarak gerekli kaynak artırım için sunucu 
ve depolama cihazlarının alımlarının planlanması ve 
kurulumunu sağlamak. 
·    Firewall sistemini ihtiyaçlar doğrultusunda 
yapılandırmak, bakım ve yönetim hizmetlerini sunmak. 
Kurum sistemlerinin siber saldırılara karşı korunmasını 
sağlamak. 
·    Sorumlu oldukları alanların erişim bilgilerini güvende 
tutmak 

Öğr. Gör. Yeşim AKTAŞ 
Arş. Gör. Muharrem 
Aydın 

Web Sitelerinin 
Yönetimi 

Merkezin web sitesi yönetiminden ve işleyişinden sorumlu 
öğretim elemanıdır. 
Görev ve sorumlulukları 
·    Merkezin web sitesinin güncel ve düzenli çalışmasını 
sağlamak. 
·    Merkez müdürlüğü tarafından gelen duyurular, haberler 
web sitesinde yayınlamak. 
·    Merkezin program açma, kurs açma gibi öğretimsel 
faaliyetlerini web sitesi üzerinden ilanını yapmak. 
·    Web alanları FTP hesaplarını yönetmek. 
·    Web hizmetlerini devamlılığını sağlamak, güncellemeleri 
ve bakımları yapmak. 
·    Yeni web sitesi kurulum işlerini yapmak. 
·    Öğrenci Kulüplerine web alanı sağlanma işlerini 
yönetmek 
·    Web sayfalarının trafiğinin merkezi sistemde sürekli 
gözlemlenmesi, hataların analiz edilip raporlanması, aktif 
web sayfalarının performans takibinin yapılarak problemli 

Arş. Gör. Muharrem 
Aydın 
Öğr. Gör. G. Merve 
ÇAKMAK ŞILBIR 
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noktalara operasyon yapılarak dinamikliğin sağlanması 
görevlerini yerine getirmek 
·    Sorumlu oldukları alanların erişim bilgilerini güvende 
tutmak. 

Eğitim hizmetleri Uzaktan eğitim alanında isteyen kuruluşlara yönelik 
eğitimlerin verilmesi destek toplantıları yürütülmesi ve 
danışmanlık hizmetlerinin sağlanmasından sorumlu 
öğretim elamanıdır 

Öğr. Gör. G. Merve 
ÇAKMAK ŞILBIR  
Arş. Gör. Muharrem 
Aydın 

İçerik 
tasarımı/geliştir
me/yönetimi 

Merkez müdürlüğü ve Merkeze ait diğer birimler tarafından 
istenilen 
Afiş, banner, web sayfası duyuru metni, video 
doküman vb. içeriklerin geliştirilmesi paylaşılması ve takip 
edilmesinden sorumlu öğretim elamanıdır. 

Öğr. Gör. G. Merve 
ÇAKMAK ŞILBIR  
Öğr. Gör. Merve Aydın 

Video 
konferans/Webin
ar Hizmetleri/ 

Webinar düzenlemek isteyen öğretim elemanı talebine 
yönelik uygun tarihte ve çevrim içi ortamdaa (Youtube, 
Teams, Adobe Connect, Google Meet) webinarları 
düzenlemek ve yürütmekle görevli olan öğretim elemanıdır. 

Öğr. Gör. Hasan Yiğit 
CEBECİ 
Öğr. Gör. Yeşim AKTAŞ 

Ortak Dersler 
Koordinatörlüğü 

Ortak derslerin açılması ve etkili ve verimli bir şekilde bu 
derslerin yürütülmesinden sorumlu öğretim elamanıdır. 
Görev ve sorumlulukları 
·    Ortak derslerin açmak ve sınavlarının yapmak 
·    E-ders sisteminde dönem ortak derslerin aktif etmek 
·    Ders öğretim elemanın öğrenci notlarını e-kampüs 
sistemine kaydetmek 
·    Derslerin yürütülmesinde çıkacak olası sorunlara çözüm 
getirmek 

Öğr. Gör. Hasan Yiğit 
CEBECİ 
Öğr. Gör. Merve Aydın 
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Uzaktan 
Sınav/Savunma/ 
Sunum Salonu 

Uzaktan eğitim savunma salonunun teknolojik donanımının 
belirlenmesi, cihazların kurulumu, konfigürasyonu ve 
danışmanlığını yürütmekten sorumlu öğretim elamanıdır. 
Görev ve sorumlulukları 
·    Gerektiğinde öğrencilere ve öğretim elemanlarına 
yönelik teknik destek verilmesi ve uzaktan eğitim savunma 
ve sınav platformlarının sorunsuz olarak çalışmasını 
sağlamak. 
·    Savunma sınavı esnasında ve sınavların bitiminde 
oluşacak teknik sorunların çözümü, sınavları yönetecek olan 
bölümlere gerekli bilgi ve desteği vermek. 
·         Derslerin yürütülmesinde çıkacak olası sorunlara 
çözüm getirmek 
·         Sanal sınıfların yürütüldüğü sanal sınıf sunucularında 
gerekli konfigürasyonların yapılması ve yazılım 
gereksinimlerinin tanımlamak 
·         Sanal sınıfları yönetecek olan birimlere gerekli bilgi ve 
desteğin verilmesi, senkron oturumların sorunsuz 
gerçekleştirilmesinin sağlamak 

 Sanal sınıf yazılımların sorunsuz çalışmasının sağlanması ve 
yazılım güncellemelerini takip etmek, olası problemlerin 
giderilmesini çözümlenemeyen sorunların ise raporlanarak 
hizmet alınan firmaya bildirilmesi ve sürecin takip 
edilmesini sağlamak 

 Yapılmış canlı oturumların daha sonra kullanılabilmesi için 
paketlenmesi ve/veya platformda yayınlanabilmesini 
sağlamak 

Öğr. Gör. Hasan Yiğit 
CEBECİ 
Öğr. Gör. Muharrem 
Aydın 

İstatistikler 
Analiz ve Anket 
Geliştirme 
Birim 
Raporlarının 
hazırlanması 

Uzaktan öğretim yönetim sistemi ile verilen uzaktan eğitim 
hizmetleri çerçevesinde oluşturulabilecek raporlama 
faaliyetlerini ve katılımcıların devam–ilerleme durumlarını, 
eğitim başarı durumları, sanal sınıf katılım durumları gibi 
raporlama hizmetlerinden sorumlu öğretim elamanıdır. 
Uzaktan Eğitimle ders alan öğrencilerin ders takiplerini 
izlemek ve istatistiğini çıkarmaktan sorumlu öğretim 
elamanıdır. 

Öğr. Gör. G. Merve 
ÇAKMAK ŞILBIR  
Öğr. Gör.  Ayşe PAK 

Tezsiz Yüksek 
Lisans 
Koordinatörlüğü 

Açılması planlanan tezsiz yüksek lisans programına ilişkin 
taleplerin alınması ve hazırlanan başvuru dosyasının 
enstitüye teslim edilmesi, açılan programların eğitmen, 
içerik ve öğrenci ihtiyaçlarını gidermek ve programın etkili 
bir şekilde yürütülmesinden sorumlu öğretim elamanıdır. 

Arş. Gör. Dr. Ayça Çebi 
Öğr. Gör. Merve Aydın 

Kurslar ve 
Kurumsal  
İş birlikleri 

Merkez tarafından açılan ya da açılacak olan kur ve sertifika 
programlarından ve kurumsal iş birliklerini sağlama ve 
yürütmeden sorumlu öğretim elemanıdır. 
Görev ve sorumlulukları 
·    Kurs, seminer, sertifika programları ve konferansları 
gerçekleştirmek, 
·    İlgili kurum-kuruluş ve kişilerle iş birliği ve koordinasyonu 
sağlamak. 
·    Sertifika başvuru takibini yapmak, sisteme tanımlamak 
ve teknik destek sağlamak 
·    Kurs katılımcılarının ve eğitmenlerinin sorunlarını 
gidermek ve teknik destek sağlamak 

Öğr. Gör. Merve Aydın 
Öğr. Gör. Ayşe PAK 

Öğrenci İşleri  
(e-posta ve 
telefon) 

Merkezde öğrencilerle ilgili gelen telefonlara ve e-postaları 
yanıtlayarak genel bilgilendirme yapmaktan sorumlu 
öğretim elemanıdır. 
Görev ve sorumlulukları 
·    Öğrencilerin yönlendirmesini yaparken gerektiğinde 
yöneticileri bilgilendirmek 

Öğr. Gör. G. Merve 
ÇAKMAK ŞILBIR  
Öğr. Gör. Yeşim AKTAŞ 
Öğr. Gör. Merve Aydın 
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Yazılım 
Geliştirme 

Üniversite içi veya dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım 
otomasyonlarını gerçekleştirmek ve mevcut yazılımları 
ihtiyaca göre güncellemekten sorumlu öğretim elamanıdır. 
Görev ve sorumlulukları 
·    Merkezin ihtiyaçlarına yönelik yazılım geliştirme 
çözümleri sağlar. 
·     Merkezin sunucuları, veri tabanları ve web 
uygulamalarının kurulumunu, yönetimini, bakımını ve 
güncellemelerini yapar. 
·    Merkez teknik altyapısının geliştirilmesi, sürdürülmesi ve 
iyileştirilmesinden sorumludur. 
·    Merkezin sunucu kurulumu ve bakımı, yazılım geliştirme 
ve sürdürme faaliyetleri, yazılım hizmetlerinin ve 
servislerinin yönetimi, bilgi güvenliği süreçlerinden 
sorumludur. 
·    Merkezin teknolojik ihtiyaçlarının giderilmesi ve 
ihtiyaçlara yönelik çözümlerin geliştirmek 

Öğr. Gör. Hasan Yiğit 
CEBECİ 
Öğr. Gör. Yeşim Aktaş 

AR-GE ve Projeler Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri 
ile Rektörlüğün izni alınarak iş birliği yapmak 
Ve merkezde yürütülen ve yürütülmesi muhtemel 
projelerin ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin koordine 
edilmesinden sorumlu öğretim elamanıdır. 
Görev ve sorumlulukları 
·     Merkezin ihtiyaçlarına yönelik araştırma geliştirme 
olanaklarını sağlamak 
·     Merkezin üniversite içindeki diğer birimlerle koordineli 
çalışmasını sağlamak 
·    Merkezin üniversite dışındaki paydaşlarla koordineli 
çalışmasını sağlamak 
·     BAP Komisyonu, TÜBİTAK, Ulusal Ajans, Kalkınma 
Ajansları ile merkezin üretebileceği potansiyel projeleri 
koordine etmek 
·    Merkezin teknolojik ihtiyaçlarının giderilmesi ve 
ihtiyaçlara yönelik çözümlerin geliştirmek 
·    Merkez yöneticisi tarafından verilen tüm iş ve görevleri 
gerçekleştirmek 

Öğr. Gör. Ayşe PAK 
Öğr. Gör. G. Merve 
ÇAKMAK ŞILBIR 

UZEM Teknik 
Danışmanlık 

Uzaktan eğitim programı öğrenci ve öğretim elemanları için 
teknik ve akademik desteğin verilmesini sağlamaktan 
sorumlu öğretim elemanıdır. 
Görev ve sorumlulukları 
·    Uzaktan öğretim yönetim sisteminde bulunan yardım 
masası üzerinden sorunları çözmek 
·    Gerektiğinde ilgili kişilere yönlendirilmesini yapmak 
  

Tüm Personel 

Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Sınavı 

Üniversitemizde öğrenim görmek için başvuran ve/veya 
kaydolacak yabancı uyruklu öğrenciler için yapılacak 
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları ile ilgili organizasyon 
yapmak, gerekli kılavuzları hazırlamak ve güncel 
duyurularda bulunmak ve başvuru işlemlerini yürütmekten 
sorumlu öğretim elamanıdır. 

Tüm Personel 
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Akademik dergi 
ve konferans 

Merkeze ait akademik dergi ve konferansların etkili, verimli 
bir şekilde yürütülmesinden sorumlu öğretim elamanıdır. 
Görev ve sorumlulukları 
·    Merkeze ait akademik dergi işlerinde baş editör ve ile 
koordineli olarak çalışarak işlerin uygun şekilde 
yürütülmesini sağlamak 
·     Genel anlamda, derginin zamanında ve eksiksiz bir 
şekilde yayınlanması için gerekli teknik ve ön inceleme, 
tasarım çalışmaları yapmak ve 
·    dergiye gelen dilek ve şikâyetleri derginin baş editörüne 
iletmek. 
·    Merkez tarafından akademiye yönelik düzenlenecek 
konferans organize etmek. 

Tüm Personel 

İdari İşler Trabzon Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürlüğünün Rektörlük, Trabzon 
Üniversitenin diğer birimleri, kamu ve özel kuruluşları ile 
yazışmalarının yapılması ve takip edilmesinde sorumlu idari 
memurdur. 
Görev ve sorumlulukları 
·    Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını 
belirlemek ve Rektörlüğe sunmak 
·    Büro ile ilgili her türlü sevk ve idare işlerini yürütmek. 
·    Genel yazışmaları yapmak. 
·    Yönetim Kurulu kararlarının gereğini yapmak. 
·    Birim amirinin vereceği diğer görevleri yapmak. 
·    İlgili makam yazısını hazırlamak. 
·    Tüm evrakların standart dosya düzenine göre 
dosyalanarak arşivlenmesini yapmak. 
·    Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri 
tarafından verilen diğer işleri yapmak. 

Şef Sait SEVİM 

 

3. Paydaş Katılımı 

İç ve Dış Paydaşlar 

Paydaş Adı İç 
Paydaş 

Dış 
Paydaş 

Önem 
Derecesi 

Etki 
Derecesi 

Önceliği 

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü X 
 

5 5 1 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü X 
 

5 5 1 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı X 
 

5 5 1 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı X 
 

5 5 1 

Dekanlıklar X 
 

5 5 1 

MYO Müdürlükleri X 
    

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı X 
 

5 5 1 

Döner Sermaye İşletim Müdürlüğü X 
 

5 5 1 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı X 
 

5 5 1 

Personel Daire Başkanlığı X 
 

5 5 1 

Araştırma Merkezleri ve 
Koordinatörlükler 

X 
 

4 4 2 

Digital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi X 
 

4 4 2 

Öğrenciler X 
 

5 5 1 

Akademik Personel X 
 

5 5 1 

İdari Personel X 
 

5 5 1 

Mezunlar 
 

X 2 1 2 

Öğrenci Velileri X 
 

2 1 2 

Millî Eğitim Bakanlığı 
 

X 5 4 4 

Trabzon Valiliği 
 

X 5 5 1 
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İş-Kur 
 

X 3 3 3 

Ticaret Odası 
 

X 4 4 4 

DOKA 
 

X 4 4 3 

Belediyeler Birliği 
 

X 4 4 2 

Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
 

X 5 5 1 

Ortahisar Belediyesi 
 

X 4 4 2 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
 

X 4 4 2 

Trabzon Kent Konseyi 
 

X 4 4 3 

TURSAB (Türkiye Seyahat Acenteler 
Birliği) 

 
X 4 4 2 

Trabzon TED Koleji 
 

X 3 3 3 

Ulusal Ajans 
 

X 3 3 3 

TUBİTAK 
 

X 5 4 2 

YÖK 
 

X 5 4 2 

TBMM 
 

X 4 4 2 

 

İç ve Dış Paydaşlarla Yapılan Toplantılar 

 Uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin stratejik hedefleri belirlemek için düzenli 

aralıklarla Trabzon UZEM yönetim kurulu toplanmıştır. Yönetim kurulu 

toplantılarına ait bilgiler ve toplantılarda alınan kararlar UZEM resmi web sitesinde 

yayınlanmıştır (https://uzem.trabzon.edu.tr/). 

 Üniversitemiz ile Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB) arasında iş birliği 

protokolü imzalandı. Erişim linki: 

https://uzem.trabzon.edu.tr/index.php/2020/01/08/dkbb-is-birligi/  

 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) olarak, örgün, uzaktan ve 

karma sertifika programlarının açılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 

üniversitemiz Fatih Eğitim Fakültesi bölüm ve öğretim üyelerinin yetkinlikleri 

kapsamında açılması olası programları belirlemek amacıyla 08.02.2019 Cuma günü 

saat 10:00’da UZEM müdürlüğünde bölüm başkanları ve ilgililerin katılımıyla 

toplantı yapılmıştır.  

Erişim linki: https://uzem.trabzon.edu.tr/index.php/2019/02/13/fatih-egitim-

fakultesi-bolum-baskanlariyla-toplanti-yapildi/  

 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) Yönetim Kurulu toplantısı 

rektörlük örgütünün katılımıyla 01.01.2019 tarihinde düzenlenmiştir. Erişim linki:  

https://uzem.trabzon.edu.tr/index.php/2019/02/01/haber-3/   

 Aşağıda UZEM ile İşbirliği yapan kurumlar listelenmiştir. Paydaş toplantılarına ait 

detaylı bilgi https://uzem.trabzon.edu.tr/ adresinde yayınlanmıştır. 

o Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği 

o TED Trabzon Koleji 

o İŞKUR 

o Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 

 

 

 

 

 

 

https://uzem.trabzon.edu.tr/
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B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

1. Program Tasarımı ve Onayı 

Üniversitemiz bünyesinde tamamı uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans 

programları bulunmaktadır. Bu programların tasarımında ve onay sürecinde ilgili ana bilim 

dalı (ABD) ve enstitü ile UZEM işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Bu programların 

başvurusunda izlenen adımlar; 

 Alt yapının hazırlanması amacıyla ABD tarafından UZEM’e başvuru yapılması 

 UZEM tarafından gerekli alt yapının sağlanması  

 Gereken içeriklerin hazırlanması (4 haftalık sunu, ders dökümanı, her biri 30 dakikalık 

videolar ve 16 haftalık ders izlencesi) 

 Dosyanın hazırlanması,  

 Enstitüye başvuru 

 YÖK’e dosyanın gönderilmesi 

 Sonuç olumlu ise programın açılması değilse eksiklerin belirlenerek giderilmesi 

yeniden başvurunun yapılması 

Ayrıca bu süreçte başvuru sürecinde ABD’nda uzaktan öğretimle verilecek derslere karar 

verilmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki adımlar izlenmektedir. 

 Bölüm akademik kurulunda ders kazanımları, ders öğrenim çıktıları, öğretim 

ilke/yöntemleri açısından dersler değerlendirilerek uzaktan/karma öğretime uygun 

dersler belirlenir 

 Belirlenen dersler fakülte yönetim kurulu/üniversite eğitim komisyonu tarafından 

onaylanarak YÖK e bildirilir. 

 

2. Ölçme ve Değerlendirme 

Uzaktan/karma programlarda tasarlanan ölçme ve değerlendirme sistemine ilişkin 

uygulamalardan elde edilen bulgular sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. 

Kurumun uzaktan/karma ölçme değerlendirme sistemi 

Uzaktan/ Karma eğitim sürecinde ölçme değerlendirme için üniversitenin öğrenci 

yoğunluğu dikkate alınarak iki farklı sistem oluşturulmuştur. Oluşturulan sistemlerin erişim 

linkleri şöyledir; 

 http://esinav1.trabzon.edu.tr/ 

 http://esinav2.trabzon.edu.tr/ 

Her iki sınav sistemi içerisinde ölçme değerlendirme süreçlerine yönelik olarak çevrimiçi 

sınav, ödev ve tartışma olmak üzere web tabanlı ölçme araçları mevcuttur. 

Uzaktan/karma ölçme değerlendirmelerin geçerlik ve güvenirliğini güvence altına 

almaya dönük mekanizmalar 

 Log Kayıtları 

Ölçme değerlendirme süreçlerinde sistem tarafından öğrencilerin yaptığı işlemlere 

yönelik kayıtlar tutulmaktadır. Herhangi bir ölçme değerlendirme etkinliğine ait 

tutulan log kayıtları şöyledir; 

 Öğrencinin etkinliğe giriş ve çıkış zamanı 

http://esinav1.trabzon.edu.tr/
http://esinav2.trabzon.edu.tr/


 
 

 10 

 

0462 455 1261 

uzem@trabzon.edu.tr 

Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsü 

F Blok 3. Kat Akçaabat/TRABZON  

http://uzem.trabzon.edu.tr 

 Etkinliği gerçekleştirmek için harcadığı süre 

 Etkinliğin adı 

 Yapılan işlem (Etkinliğin görüntülenmesi, etkinliğin incelenmesi, gönderim 

durumunun incelenmesi, oturum açma ve kapatma faaliyetleri, ders sayfasının 

incelenmesi) 

 Etkinlik sürecinde yapılan her bir işlemin yapılış zamanları 

 Sisteme erişilen platform (Web tarayıcı, diğer…) 

 Öğrencinin sisteme eriştiği IP adresi 

 Kimlik doğrulama 

Öğrencilerin sınav sistemine erişim sağlayabilmeleri için öğrenci numaraları ve T.C 

kimlik numaralarından meydana gelen kullanıcı adı ve şifreleri kullanmaları 

gerekmektedir. Kullanıcı adı ve şifre oluşturmada öğrencilerin kişisel bilgileri 

kullanılarak kimlik doğrulaması yapılmaktadır.  

 Ekran kilitleme 

Sınav sistemi içerisinde kullanıcının sınav uygulaması esnasında, kopyala-yapıştır kısa 

yolları, tarayıcı içerisinde ekran değiştirme butonlarının pasif hale getirilmesi, sağ 

tıklama özelliğinin pasif edilmesi gibi sınav anında öğrenci hareketlerini kısıtlayıcı 

önlemler alınabilmektedir.  

 IP tespiti 

Sınav sistemi içerisinde öğrencilerin sınav uygulamasına hangi IP üzerinden, hangi 

uygulamayla bağlandığının tespiti yapılmaktadır.  

Uzaktan/karma eğitimde öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede kullanılan tanımlı 

süreçler 

Öğrenci ve öğretim elemanlarının sınav süreçlerinde gerçekleştirmesi gereken işlemlere 

yönelik web sayfası hazırlanmıştır. Öğrenci, öğretim elemanı ve destek sorumluları için 

ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin akış şemaları, senato kararları, takip edilmesi 

gereken ilkeler ve hususlar yayınlanmıştır. Bunun yanında sınav süreçlerinin yönetilmesine 

ilişkin olarak UZEM tarafından öğrenci, öğretim elemanı ve destek sorumlularına yönelik 

çeşitli eğitim videoları ve içerikler hazırlanmıştır. Hazırlanan web sayfasına aşağıdaki 

linkten erişilebilir: http://online.trabzon.edu.tr/tr/page/sinav-islemleri/21794 

Öğretim üyelerinin kullanımına sunulan ölçme aracı çeşitliliği.  

Sınav oluşturma sisteminde öğretim üyelerinin kullanımına yönelik sunulan ölçme araçları 

şu şekildedir; 

 Anket: Anket etkinliği modülü, çevrimiçi ortamlarda öğrenmeyi değerlendirmede ve 

teşvik etmede kullanışlı bulunan bir takım doğrulanmış anket araçları sağlar. Bir 

öğretim elemanı, sınıflarından öğrenmelerine ve kendi öğretimlerini yansıtmalarına 

yardımcı olacak verileri öğrencilerinden toplamak için bu aracı kullanabilmektedir. 

 Tartışma Formu: Forum etkinliği modülü, öğrencilerin eş zamanlı ve eş zamansız 

tartışmalara katılmasına olanak tanır. 

 Ödev: Ödev etkinliği modülü, bir öğretim üyesinin görevleri iletmesini, toplamasını ve 

notlar ve geribildirim sağlamasına olanak tanır. 

 Sınav: Sınav etkinliği, bir öğretim elemanının, çoktan seçmeli, eşleşen, kısa cevaplı ve 

sayısal olmak üzere çeşitli türden sorular içeren sınav hazırlamasına olanak tanır. 

http://online.trabzon.edu.tr/tr/page/sinav-islemleri/21794
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3. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi 

Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek 

Lisans programları, program yetkinliklerinin tanınması ve sertifikalandırılmasına ilişkin 

kriterler ve süreçler aşağıdaki şekildedir. 

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programları: 

Tezsiz yüksek lisans programları için akış şeması Şekil 1’de sunulmuştur. 

 

 
Şekil 1. Tezsiz yüksek lisans programları için tanımlı süreçler 
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Sertifika Programları: 

Sertifika programları için akış şeması Şekil 2’de sunulmuştur. 

 
Şekil 2. Sertifika programları için tanımlı süreçler 

 

4. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

 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 uygulamalarından elde edilen bulgular 

sistematik olarak izlenerek paydaşlarla birlikte değerlendirilmekte ve izlem sonuçlarına 

göre önlem alınmaktadır. Bu kapsamda birim tarafından aşağıdaki faaliyetler 

gerçekleştirilmiştir. 

 UZEM tarafından öğretim elemanlarına etkileşimli ders materyali hazırlama 

eğitimlerinin verilmesi 

 Uzaktan eğitim süreciyle ilgili öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer paydaşlar için 

farklı üniversitelerde alanında uzman akademisyenler tarafından kapsamlı içeriğe 

sahip webinerlerin düzenlenmesi 
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 Pandemi sürecinde uzaktan eğitim için kullanılan platformların tanıtımı ve kullanımına 

yönelik öğretim elemanları, öğrenciler ve teknik destek personel için online eğitimler 

verilmesi 

 Öğretim elemanlarının uzaktan eğitim sürecinde yararlanabilmeleri için 

http://online.trabzon.edu.tr/ web adresi oluşturulması ve pandemi sürecinde uzaktan 

eğitim için kullanılan platformların tanıtımlarının yapılarak kısa videolar ve dokümanlar 

(pdf şeklinde) ile kılavuzların oluşturulması 

 Uzaktan/karma öğretimde öğrenci katılımı ve etkileşimi arttırmaya yönelik 

mekanizmaların kullanılması (tartışma, forum, rapor, sunum, uygulama, proje, e-

posta, derslere sesli ve görüntülü katılım, ortak kullanım panelleri vb.) 

 

5. Öğrenci Geri Bildirimleri 

Tüm uzaktan/karma programlarda tüm öğrenci gruplarının geri bildirimlerinin alınmasına 

ilişkin uygulamalardan (geçerlilik ve güvenirliği sağlanmış, farklı araçlar içeren) elde edilen 

bulgular, sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. 

Uzaktan/karma eğitim süreçleri için tanımlı öğrenci geri bildirim mekanizmaları.  

 Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerden geri bildirim almak ve görüşlerini öğrenmek 

için anket oluşturulmuştur. Anket içeriği uzaktan eğitim sisteminde “Bilgilendirme ve 

Duyurular”, “Sistemlere Erişim”, “Öğrenme Yönetim Sistemi (E-ders ve E-sınav 

platformları)”, “Canlı Ders Sistemi (Adobe Connect)”, “Yardım ve Destek”, “Genel 

Değerlendirme”, “Görüş ve Öneriler” başlıklarından oluşmaktadır. Anket sonuçları 

üniversitemizde yönetilen uzaktan eğitim sürecini kapsamlı bir şekilde değerlendirmek 

için kullanılacaktır. Ankete erişim linki: https://forms.gle/jMWsv7E1a9qGyiVA9 

 Öğrenci geri bildirim mekanizmaları ile ilgili kullanılan bir diğer önemli araç UZEM resmi 

e-posta adresidir (uzem@trabzon.edu.tr). Öğrenciler sisteme ilişkin karşılaştıkları 

herhangi bir problem durumunda e-posta adresini kullanarak UZEM’e ulaşma şansları 

vardır. Gelen e-postalar günlük olarak cevaplanmaktadır.  

 Öğrencilerin geri bildirim noktasında aktif olarak kullandıkları bir diğer sistem de Canlı 

Yardım uygulamasıdır. Çevrimiçi bir şekilde kendi birimlerindeki teknik sorumlu 

akademisyene ulaşabilmektedirler. Canlı Yardım uygulamasında tawk.to programı 

kullanılmaktadır. Erişim linki: http://online.trabzon.edu.tr/tr/page/canli-

yardim/21765  

 Öğrencilerin süreçle ilgili herhangi bir sorunlarında ulaşabilecekleri Destek personel 

telefon rehberi de yine Online web sayfasında yer almaktadır. Erişim linki: 

http://online.trabzon.edu.tr/Files/ckFiles/online-trabzon-edu-

tr/gorevli_listesi_V1.pdf  

 UZEM tarafından geliştirilen öğrenci anketi ile öğrencilerden her dönem sonunda 

sürece ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmaktadır.  

 Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecine ilişkin görüşlerini ve memnuniyet düzeylerini 

belirleyebilmek için dönem sonunda yapılandırılmış görüşmeler de yapılması 

planlanmaktadır. Bu görüşmeler ve anket sonuçları değerlendirilerek rapor 

yazılacaktır. Raporda yer alan değerlendirme sonuçlarına göre UZEM’in ve 

üniversitemizin kendi bünyesinde genel bir değerlendirme yapması planlanmaktadır. 

http://online.trabzon.edu.tr/
https://forms.gle/jMWsv7E1a9qGyiVA9
http://online.trabzon.edu.tr/tr/page/canli-yardim/21765
http://online.trabzon.edu.tr/tr/page/canli-yardim/21765
http://online.trabzon.edu.tr/Files/ckFiles/online-trabzon-edu-tr/gorevli_listesi_V1.pdf
http://online.trabzon.edu.tr/Files/ckFiles/online-trabzon-edu-tr/gorevli_listesi_V1.pdf
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Sistemde eksik olan konular tespit edilerek gerekli düzenlemeler ve iyileştirmeler 

yapılacaktır. 

 Senkron ve asenkron derslerde öğrencilerden gelen dönütler öğretim elemanları 

tarafından anlık olarak değerlendirilmektedir.  

 UZEM tarafından düzenli aralıklarla sistem kullanımına ilişkin genel ve haftalık 

istatistikler oluşturulmakta ve hem UZEM resmi web sayfası hem de sosyal medya 

kanalları aracılığı ile yayınlanmaktadır. Son yayınlanan genel istatistiklerle ilgili 

görseller aşağıda paylaşılmıştır. Erişim linki:  

https://uzem.trabzon.edu.tr/index.php/pandemi-istatistiklerimiz/  

Uzaktan/karma eğitim süreçleri için öğrenci geri bildirimleri kapsamında gerçekleştirilen 

iyileştirmelere ilişkin uygulamalar 

 Pandemi sürecinin başlangıcında uzaktan eğitim sürecinde Trabzon Üniversitesinde 

bulunan tüm fakülteler ve meslek yüksekokullarındaki önlisans, lisans ve lisansüstü 

dersler senkron ve asenkron yöntemlerle E-ders platformu üzerinden yönetilmekteydi. 

Ancak hem öğrencilerden gelen dönütler hem öğretim elemanlarından gelen dönütler 

hem de UZEM tarafından yapılan incelemeler neticesinde 2020-2021 güz döneminde 

E-ders platformu E-ders1 ve E-ders2 olmak üzere iki platforma ayrılmıştır. Ayrıca tezsiz 

yüksek lisans bölümleri için de E-dersyl platformu oluşturulmuştur. Bu sayede 

kullanıma bağlı yoğunluk azaltılmış ve sistemden kaynaklanan sorunlar en aza 

indirilmiştir. Yine benzer şekilde E-sınav platformu da E-sınav1 ve E-sınav2 olmak üzere 

iki platformda sürdürülmektedir. 

 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Esınav platformunun ikiye ayrılması 

öğrencilerin sorunsuz bir şekilde sınav uygulamalarını yapabilmelerini sağlamıştır. 

 Uzaktan eğitim kullanılan sistemlere bilgisayar, tablet veya telefon ile erişim için altyapı 

iyileştirmesi yapılmıştır. Öğrenciler tüm platformlardan sisteme erişim 

sağlayabilmektedir. 

 

6. Öğretim Elemanları 

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. 

 E-ders platformunda öğretim elemanları için görev ve sorumlulukları belirten akış 

şemaları oluşturulmuş ve “online.trabzon.edu.tr” adresinde yayınlanmıştır. 

 Öğretim elemanları UZEM tarafından oluşturulmuş olan Eders platformlarında 

derslerini, derslere ait materyalleri paylaşmaktadırlar. 

 Öğretim elemanı dersin üzerine tıkladığında aşağıdaki örnek ders sayfası açılmakta ve 

eğiticinin paylaştığı ders notları, videolar, sunumlar ve canlı ders platformları 

listelenmektedir. Eğitici derse tıkladıktan sonra o ders ile ilgili gerekli tüm paylaşımı 

yapabilmektedir. 

 Online web sayfasında bulunan “öğretim elemanı” yardım sayfasında, ders 

materyallerinin yönetiminin yazılı ve görsel(resim, video) olarak paylaşımı eğiticiler için 

oluşturulmuştur. 

https://uzem.trabzon.edu.tr/index.php/pandemi-istatistiklerimiz/
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 Uzaktan eğitim yoluyla verilen derslerde öğretim elemanlarının E-ders platformunu 

kullanma durumları haftalık olarak takip edilmektedir. E-ders platformundaki ödev, 

harici bağlantı linki, tartışma etkinliği, canlı ders etkinliği, kaynak paylaşımı ve diğer 

etkinlikleri kullanma durumları tespit edilmektedir. UZEM tarafından eğitim öğretim 

dönemi sonunda paydaşlara sunulan raporda bu bilgileri ayrıntılı bir şekilde yer 

verilmiştir. “PANDEMİ SÜRECİNDE TRABZON ÜNİVERSİTESİ 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ 

UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİ” raporu UZEM resmi web sitesinde yayınlanmıştır. 

 Bu çalışmaların yanında ayrıca öğretim elemanları için her dersten sonra UZEM 

tarafından oluşturulan bir kontrol listesi sunulmaktadır. Hazırlanan bu kontrol listesi 

sayesinde öğretim elemanlarının E-ders platformunu hangi düzeyde kullandıkları tespit 

edilecektir.  

 

7. Öğrenme Kaynakları 

Kurumumuz karma öğrenme sürecinde öğrenci ve öğretim elemanlarına dijital kitap, 

makale, diğer süreli yayınlar, ders notları, sunumları, ayrıca ses dosyaları (podcast), video 

kayıtları gibi kaynak ve materyalleri kampüs dışı erişim kolaylıklarını gözetilmektedir. 

Uzaktan eğitim sürecinde öğrenci ve öğretim elemanlarının ihtiyacına göre eş zamanlı ya 

da eş zamansız teknik destek sağlamak üzere UZEM tarafından bir destek hizmetleri birimi 

oluşturulmuştur.  

Trabzon Üniversitesi Uzaktan Eğitim sürecinde birçok platformu araştırarak en verimli 

platformlar üzerinde başarılı bir süreç yönetmektedir. Hizmete sunulan öğrenme 

kaynakları (Kullanılan öğrenme yönetim sistemi, eş zamanlı toplantı araçları, uzaktan ve 

çevrimiçi kütüphane hizmetleri, erişim sağlanan çoklu ortam araçları ve diğer öğrenme 

nesneleri vb.) sürekli şekilde güncellenerek kullanıcılar için en verimli ortamın 

oluşturulmasına özen gösterilmektedir. 

 

8. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi 

Her dönem öğrencilerin başarılarına yönelik bilgiler incelenmekte, uzaktan eğitim yoluyla 

verilen eğitimlerin, paydaşlar tarafından değerlendirilmesi için anketler yoluyla geri 

bildirimler almak planlanmaktadır. Elde edilecek bu istatistiki bilgiler sonucunda gerekli 

eksikliklerin tespit edilmesi ve giderilmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda her dönemin 

sonunda paydaşlara uygulanması planlanan anketlere aşağıdaki adreslerden erişim 

sağlanabilir. 

 Öğretim elemanı süreç değerlendirme anketi : 
https://docs.google.com/forms/d/1LUD3iniU5rgJyc9A7NHqpl4iFXv8p5o5CC_NkWT6
ke8/viewform?edit_requested=true&pli=1 

 Öğrenci süreç değerlendirme anketi: 
https://docs.google.com/forms/d/1693X_dI034n70j6jsD53aksSg5bri43yoIMaSVmkm
uc/viewform?edit_requested=true&pli=1 

 Her yılın sonunda faaliyet raporları düzenlenmektedir. 2019 ve 2020 yılı faaliyet 
raporu UZEM web sayfasında yayınlanmıştır.  

 Bölüm/program değerlendirme raporlarının alınması planlanmaktadır. 

 Ayrıca paydaşlardan elde edilen anket sonuçları değerlendirilecektir. 

https://docs.google.com/forms/d/1LUD3iniU5rgJyc9A7NHqpl4iFXv8p5o5CC_NkWT6ke8/viewform?edit_requested=true&pli=1
https://docs.google.com/forms/d/1LUD3iniU5rgJyc9A7NHqpl4iFXv8p5o5CC_NkWT6ke8/viewform?edit_requested=true&pli=1
https://docs.google.com/forms/d/1693X_dI034n70j6jsD53aksSg5bri43yoIMaSVmkmuc/viewform?edit_requested=true&pli=1
https://docs.google.com/forms/d/1693X_dI034n70j6jsD53aksSg5bri43yoIMaSVmkmuc/viewform?edit_requested=true&pli=1
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 İzleme ve iyileştirme raporlarının hazırlanması için tüm paydaşların temsilcileri ile 
gerçekleştirilecek dönem sonu toplantıların yapılması planlanmaktadır. 

 

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

1. Araştırma Stratejisi 

Kurumun araştırma stratejisi üniversiteye ekonomik ve sosyal açıdan katkı sağlayacak 

yenilikçi ve Ar-Ge odaklı proje çalışmalarının geliştirilmesi yönünde diğer kurum ve 

kuruluşlarla ortak çalışma ortamı oluşturmak ve işbirliklerinin geliştirilmesi yönündedir. Bu 

kapsamda UZEM tarafından yürütülen Ar-Ge faaliyetleri üniversite genelinde rektörlük, 

tüm ilgili anabilim dalları, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri ve idari 

birimler ile üniversite dışındaki diğer kuruluşları (TÜBİTAK, BAP, Türkiye Ulusal Ajans, 

DOKA, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü vb.) içerecek şekilde 

planlanmaktadır. 

 

2. Araştırma Kaynakları 

Araştırma çerçevesinde yapılan stratejik ortaklıklar (Kamu veya özel) 

 Geleceğin Meslekleri Kapsamında Mesleki Eğitim Kursları İşbirliği Protokolü 

(İŞKUR) 

 Mesleki Eğitim Kursları Düzenleme ve Kurs İçerikleri Geliştirme İşbirliği Protokolü 

(İŞKUR) 

  “Yapay Zeka ve Robotik Kodlama Merkezi” projesi, DOKA, T.C. Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 

 Erasmus+ konsorsiyum hareketlilik projesi, Türkiye Ulusal Ajans, Karadeniz Teknik 

Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi 

Kaynak temini 

Araştırma-geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesinde, ulusal ve uluslararası 

proje destek programlarından kaynak sağlanmaktadır. Bunun yanında üniversite 

tarafından belirlenen kaynak da kullanılabilmektedir. 

 

3. Araştırma Yetkinliği 

Kurum müdürü, müdür yardımcıları ve kurum personelinin (4 kişi) TÜBİTAK proje yazma 

sertifikası ve deneyimi bulunmaktadır. Özellikle müdür ve müdür yardımcıları daha önce 

çokça proje deneyimi olan nitelikli araştırmacılardır. TÜBİTAK, BAP ve Erasmus gibi 

projelerde yürütücü, araştırmacı veya danışman olarak görev almışlardır. Bu konudaki 

tecrübeler ve deneyimler ile kurumda yürütülen araştırmalar için yetkinlik 

sağlanabilmektedir. 

 

4. Ürünler 

 Akademi Trabzon 

o Erişim: https://akademi.trabzon.edu.tr/ 

 Online Trabzon 

o Erişim: http://online.trabzon.edu.tr/ 

 Sınav Bilgi Sistemi 

o Erişim: http://sbs.trabzon.edu.tr/ 

https://uzem.trabzon.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9Fi-Protokolu.pdf
https://uzem.trabzon.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9Fi-Protokolu-2.pdf
https://akademi.trabzon.edu.tr/
http://online.trabzon.edu.tr/
http://sbs.trabzon.edu.tr/
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 Randevu Sistemi (Halen daha geliştirilmektedir.) 

Ürünler hakkında detaylı bilgi için: https://uzem.trabzon.edu.tr/arastirma-ve-

gelistirme/  

D. TOPLUMSAL KATKI 

1. Toplumsal Katkı Stratejisi 

Kurumun toplumsal katkı stratejisi üniversitede yürütülen eğitim öğretim ve araştırma 

geliştirme faaliyetlerinin çıktılarını dijital araçlar ile toplumun yararına sunmak, bireysel ve 

kültürel farklılıklar ile toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve çözüm odaklı fırsatlar sunmak, 

uzaktan eğitim ortamlarını kullanıcı dostu ve özel gereksinimli bireylerin de rahatlıkla 

kullanabileceği şekilde tasarlamaktır.  

2. Toplumsal Katkı Performansı 

 Toplumsal katkı stratejisi doğrultusunda uzaktan eğitim süreciyle ilgili öğretim 

elemanları, öğrenciler ve diğer paydaşlar için kapsamlı içeriğe sahip webinerler 

düzenlenmektedir. Webinerler farklı üniversitelerde alanında uzman 

akademisyenler tarafından verilmektedir. 2019-2020 Bahar Dönemi: 6; 2020-

2021 Güz dönemi: 12; toplam: 18 webiner düzenlenmiştir. Webinerlerin toplam 

katılımcı sayısı yaklaşık 3000’dir. 2020-2021 Bahar döneminde 17 webiner daha 

düzenlenmiştir ve halen daha devam etmektedir. Webiner 

bilgilerine  https://akademi.trabzon.edu.tr/ web adresinden erişilebilir. 

 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 

2019) , Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirildi. 

 8. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda 

(ITTES 2021), Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliği 17-19 Kasım 2021 tarihleri 

arasında gerçekleştirilecektir. 

 The University of Alabama'da görev yapan Assist.Prof.Dr. Fırat SOYLU tarafından 

18 Nisan günü saat:17:30'da online bir seminer gerçekleştirilmiştir. 

 Kurum müdürü Doç. Dr. Ali Kürşat ERÜMİT tarafından Trabzon TED koleji 

öğretmenlerine yönelik seminer düzenlenmiştir.  

  

E. YÖNETİM SİSTEMİ 

1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

Birim organizasyon yapısı 

 
Şekil 3. UZEM organizasyon yapısı 

https://uzem.trabzon.edu.tr/arastirma-ve-gelistirme/
https://uzem.trabzon.edu.tr/arastirma-ve-gelistirme/
https://akademi.trabzon.edu.tr/
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Yetki ve sorumluluklar 

UZEM Müdür Yetki, Görev ve Sorumluluğu 
Görevleri: 

1. UZEM bünyesinde yürütülmesi planlanan, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım 
faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimine 
uygun olarak görev dağılımında bulunmak, 

2. UZEM yönetim kuruluna üye seçmek. 

3. Biriminde görevli olan idari, teknik ve genel hizmet personeli arasında iş bölümünü 
sağlamak ve gerekli denetim ve gözetimi yapmak. 

4. Biriminde görevlendirilecek idari ve genel hizmet personeli için Rektöre öneri sunmak. 

5. Biriminde görevli idari ve genel hizmet personeli izinlerini iş akış süreçlerini 
aksatmayacak şekilde düzenlemek. 

6.  İdari personel ve genel hizmet personeli ile periyodik toplantılar yapmak ve verimli 
çalışmaları için gerekli tedbirleri almak. 

7. Personel arasında adil iş bölümü yapılmasını sağlamak, kılık kıyafetleri ile görevini 
yerine getirip getirmediklerini denetlemek, gerekli durumlarda idari personelin görev 
alanları ve birimlerini düzenlemek. 

8. Birim bütçe taslağının hazırlanmasını sağlamak. 

9. Biriminde açılacak kitap sergileri, stantları ile asılmak istenen afiş ve benzeri talepleri 
incelemek ve denetlemek. 

10.  Birimine ait Stratejik Plan, Faaliyet Raporları vb. raporların hazırlanmasını sağlamak. 

11.  Gerekli evrakların onay ve tasdikini yapmak. (öğrenci belgeleri, transkriptler, diploma 
fotokopisi) 

12.  Akademik ve idari personel ile ilgili disiplin yazışmalarını yapmak. 

13.  Akademik ve idari personelin almış olduğu sağlık raporlarının uygun olup olmadığının 
kontrolünü yapmak. 

14.  Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususların uygulanması konusunda 
gerekli uyarıları yapmak, kapı ve pencerelerin mesai saatleri dışında kapalı tutulması 
konusunda uyarılarda bulunmak ve kontrol etmek. 

15.  Birime alınacak olan akademik, idari personel alımı ile ilgili evrakların hazırlanmasını, 
görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak. 

16.  Birimde yer alan akademik personelin idari izinlerine onay vermek. 
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UZEM Müdür Yardımcıları Yetki, Görev ve Sorumlulukları 
Görevleri: 
1. UZEM kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında UZEM Müdürüne 

yardım etmek, 

2. UZEM bünyesinde gerçekleştirilecek bütün işlerde karar almak, 

3. UZEM Müdürü, görevi başında olmadığı zamanlarda yerine vekâlet etmek, 

4. Yetki devri ve görevlendirme yoluyla verilen görevleri yapmak, 

 
Şef Yetki, Görev ve Sorumluluğu:  
Görevleri: 
1. Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak 
2. Büro ile ilgili her türlü sevk ve idare işlerini yürütmek. 
3. Genel yazışmaları yapmak. 
4. Yönetim Kurulu kararlarının gereğini yapmak. 
5. Birim amirinin vereceği diğer görevleri yapmak. 
6. İlgili makam yazısını hazırlamak. 
7. Tüm evrakların standart dosya düzenine göre dosyalanarak arşivlenmesini yapmak. 
8. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri yapmak. 
 

UZEM Ekibinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları 
1. Sistem Yönetimi ve Teknik Destek Sağlamak 

• Uzaktan eğitim ders yönetim sistemini yürütmek ve bilgi güvenliğini korumak ve bu 
sistem ile ilgili çıkacak teknik sorunların çözülmesi. 

• Ders Yönetim sistemi kullanıcılarını (yönetici, koordinatör, eğitimci ve öğrenci) 
tanımlamak ve öğrencilerin seçtikleri derslere kayıtlarını yapmak, kullanıcı adı ve 
şifrelerini belirlemek. 

• Uzaktan öğretim program yapısının oluşturulması ana ders, ders açılması, derse ait 
grup / sınıfların oluşturulması öğrencilerin kayıtlı oldukları derslere aktarılmasını 
sağlamak. 

• Ders yönetim sistemi ile ilgili merkez müdürünün, merkezde bulunun ilgili 
birimlerin, öğretim elemanı ve öğrencilerin teknik problemlerine çözüm bulmak. 

2. Sunucu Yönetimi Sağlamak 
• Uzaktan eğitim yönetim sisteminin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve bilgi 

güvenliğini korunmasını sağlamak. 
• Uzaktan eğitim yönetim sisteminin gereksinimleri olan sunucu altyapısının 

kurulması, sistem üzerinde gerekli hizmetlerin konfigürasyonu, sistem yedeklerinin 
ve dosya yedeklerinin periyodik sürelerde alınması, sistem kaynaklarının izlenmesi, 
dönem sonlarında gerekli sistem temizliğinin yapılması, donanım altyapısının 
güncel tutulması ve bakım takibinin yapılması, kaynak planlamasının yapılarak 
gerekli kaynak artırım için sunucu ve depolama cihazlarının alımlarının planlanması 
ve kurulumunu sağlamak. 

• Firewall sistemini ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırmak, bakım ve yönetim 
hizmetlerini sunmak. Kurum sistemlerinin siber saldırılara karşı korunmasını 
sağlamak. 

•  Sorumlu oldukları alanların erişim bilgilerini güvende tutmak. 
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3. Web Sitelerinin Yönetimi Sağlamak 
• Merkezin web sitesi yönetiminden ve işleyişinden sorumlu olmak. 
• Merkezin web sitesinin güncel ve düzenli çalışmasını sağlamak. 
• Merkez müdürlüğü tarafından gelen duyurular, haberler web sitesinde yayınlamak. 
• Merkezin program açma, kurs açma gibi öğretimsel faaliyetlerini web sitesi 

üzerinden ilanını yapmak. 
• Web alanları FTP hesaplarını yönetmek. 
• Web hizmetlerini devamlılığını sağlamak, güncellemeleri ve bakımları yapmak. 
• Yeni web sitesi kurulum işlerini yapmak. 
• Öğrenci Kulüplerine web alanı sağlanma işlerini yönetmek 
• Web sayfalarının trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz 

edilip raporlanması, aktif web sayfalarının performans takibinin yapılarak problemli 
noktalara operasyon yapılarak dinamikliğin sağlanması görevlerini yerine getirmek 

• Sorumlu oldukları alanların erişim bilgilerini güvende tutmak. 
4. Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi 

• Uzaktan eğitim alanında isteyen kuruluşlara yönelik eğitimlerin verilmesi destek 
toplantıları yürütülmesi ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması. 

5. İçerik Tasarımı/Geliştirme/Yönetimi 
• Merkez müdürlüğü ve Merkeze ait diğer birimler tarafından istenilen, afiş, banner, 

web sayfası duyuru metni, video doküman vb. içeriklerin geliştirilmesi paylaşılması 
ve takip edilmesi. 

6. Video Konferans/Webinar Hizmetleri 
• Webinar düzenlemek isteyen öğretim elemanı talebine yönelik uygun tarihte ve 

çevrim içi ortamda (Youtube, Teams, Adobe Connect, Google Meet) webinarları 
düzenlemek ve yürütmek. 

7. Ortak Dersler Koordinatörlüğü 
• Ortak derslerin açılması ve etkili ve verimli bir şekilde bu derslerin yürütülmesini 

sağlamak 
• Ortak derslerin açmak ve sınavlarının yapmak 
• E-ders sisteminde dönem ortak derslerin aktif etmek 
• Ders öğretim elemanın öğrenci notlarını e-kampüs sistemine kaydetmek 
• Derslerin yürütülmesinde çıkacak olası sorunlara çözüm getirmek 

8. Uzaktan Sınav/Savunma/Sunum Salonu Yönetimi 
• Uzaktan eğitim savunma salonunun teknolojik donanımının belirlenmesi, cihazların 

kurulumu, konfigürasyonu ve danışmanlığını yürütmesini sağlamak. 
• Gerektiğinde öğrencilere ve öğretim elemanlarına yönelik teknik destek verilmesi 

ve uzaktan eğitim savunma ve sınav platformlarının sorunsuz olarak çalışmasını 
sağlamak. 

• Savunma sınavı esnasında ve sınavların bitiminde oluşacak teknik sorunların 
çözümü, sınavları yönetecek olan bölümlere gerekli bilgi ve desteği vermek. 

• Derslerin yürütülmesinde çıkacak olası sorunlara çözüm getirmek 
• Sanal sınıfların yürütüldüğü sanal sınıf sunucularında gerekli konfigürasyonların 

yapılması ve yazılım gereksinimlerinin tanımlamak 
• Sanal sınıfları yönetecek olan birimlere gerekli bilgi ve desteğin verilmesi, senkron 

oturumların sorunsuz gerçekleştirilmesinin sağlamak 
• Sanal sınıf yazılımların sorunsuz çalışmasının sağlanması ve yazılım güncellemelerini 

takip etmek, olası problemlerin giderilmesini çözümlenemeyen sorunların ise 



 
 

 21 

 

0462 455 1261 

uzem@trabzon.edu.tr 

Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsü 

F Blok 3. Kat Akçaabat/TRABZON  

http://uzem.trabzon.edu.tr 

raporlanarak hizmet alınan firmaya bildirilmesi ve sürecin takip edilmesini sağlamak 
• Yapılmış canlı oturumların daha sonra kullanılabilmesi için paketlenmesi ve/veya 

platformda yayınlanabilmesini sağlamak 
9. İstatistikler - Analiz ve Anket Geliştirme - Birim Raporlarının Hazırlanması  

• Uzaktan öğretim yönetim sistemi ile verilen uzaktan eğitim hizmetleri çerçevesinde 
oluşturulabilecek raporlama faaliyetlerini ve katılımcıların devam ve ilerleme 
durumlarını, eğitim başarı durumları, sanal sınıf katılım durumları gibi raporlama 
hizmetlerin sunulması  

• Uzaktan Eğitimle ders alan öğrencilerin ders takiplerini izlemek ve istatistiğini 
çıkarmak 

10. Tezsiz Yüksek Lisans Koordinatörlüğü 
• Açılması planlanan tezsiz yüksek lisans programına ilişkin taleplerin alınması ve 

hazırlanan başvuru dosyasının enstitüye teslim edilmesi, açılan programların 
eğitmen, içerik ve öğrenci ihtiyaçlarını gidermek ve programın etkili bir şekilde 
yürütülmesini sağlamak 

11. Kurslar- Kurumsal İş birlikleri 
• Merkez tarafından açılan ya da açılacak olan kur ve sertifika programlarından ve 

kurumsal iş birliklerini sağlama ve yürütmesi 
• Kurs, seminer, sertifika programları ve konferansları gerçekleştirmek, 
• İlgili kurum-kuruluş ve kişilerle iş birliği ve koordinasyonu sağlamak. 
• Sertifika başvuru takibini yapmak, sisteme tanımlamak ve teknik destek sağlamak 
• Kurs katılımcılarının ve eğitmenlerinin sorunlarını gidermek ve teknik destek 

sağlamak 
12. Öğrenci İşleri (e-posta ve telefon) 

• Öğrencilerin yönlendirmesini yaparken gerektiğinde yöneticileri bilgilendirmek 
13. Yazılım Geliştirme 

• Merkezin ihtiyaçlarına yönelik yazılım geliştirme çözümleri sağlar. 
• Merkezin sunucuları, veri tabanları ve web uygulamalarının kurulumunu, 

yönetimini, bakımını ve güncellemelerini yapar. 
• Merkez teknik altyapısının geliştirilmesi, sürdürülmesi ve iyileştirilmesinden 

sorumludur. 
•  Merkezin sunucu kurulumu ve bakımı, yazılım geliştirme ve sürdürme faaliyetleri, 

yazılım hizmetlerinin ve servislerinin yönetimi, bilgi güvenliği süreçlerinden 
sorumludur. 

• Merkezin teknolojik ihtiyaçlarının giderilmesi ve ihtiyaçlara yönelik çözümlerin 
geliştirme 

14. AR-GE ve Projeler 
• Merkezin ihtiyaçlarına yönelik araştırma geliştirme olanaklarını sağlamak 
• Merkezin üniversite içindeki diğer birimlerle koordineli çalışmasını sağlamak 
• Merkezin üniversite dışındaki paydaşlarla koordineli çalışmasını sağlamak 
• BAP Komisyonu, TÜBİTAK, Ulusal Ajans, Kalkınma Ajansları ile merkezin 

üretebileceği potansiyel projeleri koordine etmek 
• Merkezin teknolojik ihtiyaçlarının giderilmesi ve ihtiyaçlara yönelik çözümlerin 

geliştirmek 
• Merkez yöneticisi tarafından verilen tüm iş ve görevleri gerçekleştirmek 
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15. UZEM Teknik Danışmanlık 
• Uzaktan öğretim yönetim sisteminde bulunan yardım masası üzerinden sorunları 

çözmek 
• Gerektiğinde ilgili kişilere yönlendirilmesini yapmak 

16. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı 
17. Akademik dergi ve konferans 

• Merkeze ait akademik dergi ve konferansların etkili, verimli bir şekilde yürütülmesi. 
• Merkeze ait akademik dergi işlerinde baş editör ve ile koordineli olarak çalışarak 

işlerin uygun şekilde yürütülmesini sağlamak 
• Genel anlamda, derginin zamanında ve eksiksiz bir şekilde yayınlanması için gerekli 

teknik ve ön inceleme, tasarım çalışmaları yapmak ve 
• Dergiye gelen dilek ve şikâyetleri derginin baş editörüne iletmek. 
• Merkez tarafından akademiye yönelik düzenlenecek konferans organize etmek. 

 

2. Kaynak Yönetimi 

 Yetkinliklerin artırılması için verilecek olan hizmet içi eğitimlerin planlanması ve 

yürütülmesinde gerekli kaynak yönetimi UZEM müdürlüğü sorumluluğundadır. 

 Öğrenci ve öğretim elemanlarının memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi için 

anketler hazırlanmıştır. Eğitim-öğretim dönem sonunda uygulanması 

planlanmaktadır. Buradaki kaynak yönetimi UZEM müdürlüğü sorumluluğundadır. 

 

3. Bilgi Yönetim Sistemi 

Bir yıl içerisinde tanzim edilen birim raporları 

 2019 Yılı Faaliyet Raporu 

 2020 Yılı Faaliyet Raporu 

 2020 Yılı Uzaktan Eğitim İç Değerlendirme Raporu 

Birimde kullanılan yazılımlar 

 Moodle 

 Adobe Connect 

 MsTeams 

 Streamyard 

 

F. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 
Değerlendirme 
Alanı 

Güçlü Yönler Geliştirmeye Açık Yönler 

Kalite Güvence 
Sistemi 

 Birimde misyon, vizyon tanımının 
yapılmış olması, organizasyon 
şemaları, iş akış süreçleri ile yetki, 
görev ve sorumlulukların 
tanımlarının hazırlanmış olması; 

 Birim kalite komisyonunun 
kurulmuş olması, 

 Kalite politikasının oluşturulması, 
akademik ve idari personelin 
süreçten haberdar olması, 

 Akademik personelin katılımıyla düzenli 
olarak toplanan birim kalite komisyonlarına 
ilgili birimin idari personeli ile öğrencilerin 
henüz dâhil edilmemiş olması, 

 Uluslararasılaşma ile ilgili belirtilen 
performans göstergelerinin ve anlaşma 
sayısının sınırlı bir şekilde gerçekleşmiş 
olması, 

 Dış paydaşların katılımıyla yapılan 
toplantıların sürekli olarak yapılmaması ve 
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 Hayat boyu öğrenmenin en 
yenilikçi yönlerinden birini 
oluşturması, 

 Eğitim ve sertifika programlarının 
olması 

kalite güvence sürecine henüz entegre 
edilmemiş olması, 

 Kalite kültürünün akademik ve özellikle idari 
personel tarafından içselleştirilmemiş 
olması, 

 Günümüz pandemi şartlarında daha etkili 
çalışma prensibi edinme, yurtdışı paydaşları 
ile etkileşim içerisinde olmama 

Eğitim-Öğretim  Üniversite sanayi işbirliği 
kapsamında UZEM personeli ile 
etkileşim imkanlarının olması 

 Ulusal/Uluslararası ikili anlaşmalar 
kapsamında Erasmus/Farabi/ 
Mevlana değişim programlarından 
öğretim elemanı ve öğrencilerin 
etkin biçimde yararlanmaları 

 Üniversite kütüphanesinin zengin 
elektronik kaynaklara sahip ve 
online erişim imkanının olması 

 Etkili iletişimin sağlanmasında 
bilişim teknolojilerinin aktif olarak 
kullanılması 

 Etkili ders metaryeli 
hazırlanmasında aktif 
çalışmalarının bulunması 

 Ders değerlendirme kriterlerinde 
ara sınav ve final sınavlarının yanı 
sıra ödev, sunum ve kısa sınavlara 
uzaktan eğitim içerisinde yer 
verilmesi 

 Uzaktan eğitim sürecinde verilen 
tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin 
kayıt altına alınması ve istatistiksel 
analizlerin yapılarak yayınlanması 

 Mezun öğrencilerin kariyer gelişimlerinin 
takip edilememesi, 

 Erasmus değişim programına giden öğrenci 
sayısının artırılması ve bu programa dâhil 
olan akademik ve idari personelin 
deneyimlerinin tanımlanmış bir süreç ile iç 
paydaşlara aktarılmaması, 

 Yeni öğrenci oryantasyon programları 
yapılmakla birlikte içerik ve uygulama 
açısından bir standardın olmaması, yurt 
dışından öğrencilere ayrı bir oryantasyon 
programının bulunmaması, 

 Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli 
öğretim konusunda eğitim ya da sertifika 
programlarına daha fazla katılmaları 
sağlanmalı, 

 Özellikle dış paydaşlarla ilgili daha fazla 
sayıda ve türde eğitim odaklı proje ve 
çalışmaların eksikliği 

Araştırma-
Geliştirme 

 Trabzon Üniversitesi Akademi 
Portalı ile hayat boyu öğrenme 
kapsamında düzenlediği uzaktan 
eğitim programları aracılığıyla 
öğrenci, öğretmen ve yetişkinlerin 
kişisel ve mesleki gelişimlerini 
hayatın her anında desteklemeyi 
hedeflemesi  

 Trabzon Üniversitesi Akademi 
Portalı, öğretmen ve öğretmen 
adaylarının kişisel ve mesleki 
gelişimine yönelik senkron dersleri 
ve asenkron içerikleri barındırması 

 UZEM personelinin farklı 
üniversitelerden doktoralı veya 
doktora yapıyor olmaları ve farklı 
alanlarda uzmanlığa sahip 
bulunmaları 

 Öğretim üyelerinin yayın, araştırma ve proje 
faaliyetleri özendirilmesi, eğitim almaları, 
konferans vb. akademik faaliyetlere katılımı 
desteklenmesindeki eksiklikler, 

 Dış kaynaklı projelerin UZEM personeli 
başına düşen sayısının yeterli olmaması 

Toplumsal Katkı  MEB, diğer üniversiteler ile işbirliği 
programlarının imzalanmış olması,  

 Üniversite sanayi işbirliği 
kapsamında pek çok işbirliği 
fırsatlarının doğması 

 Kamu kurum ve kuruluşların sunduğu 
imkanların bilincinin yeterince 
yaygınlaştırılmamış olması, 

 Yeni işbirliklerinin kurulma imkanının 
olması, 



 
 

 24 

 

0462 455 1261 

uzem@trabzon.edu.tr 

Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsü 

F Blok 3. Kat Akçaabat/TRABZON  

http://uzem.trabzon.edu.tr 

 Öğrencilerin uzaktan eğitim süreci içerisinde 
kültürel ve sosyal açıdan daha etkin 
katılımlarının sağlanması  

Yönetim Sistemi  Kurum aidiyet duygusu yüksek 
akademik ve idari kadro, 

 Akademik ve idari birimlerin 
yaptıkları iş ve işlemlere ilişkin 
form ve belgeler, iş akış süreçleri, 
organizasyon şeması ve görev 
tanımları belirlenmiş ve birimlerin 
web sayfalarında ilan edilmiş 
olması, 

 Katılımcı bir yönetim anlayışının 
benimsenmiş olması, 

 İmzalanan sözleşme ve lisans 
anlaşmaları ile dışarıdan alınan 
destek hizmetlerinin 
uygunluğunun, hakların ve 
sürekliliğinin güvence altına 
alması, 

 Hizmet İçi Eğitim UZEM Müdürü 
tarafından birimlerden eğitim 
taleplerinin toplanarak, belirlenen 
ihtiyaçlar doğrultusunda idari 
personel eğitimlerin planlanması 

 Tüm yönetim süreçleri ile ilgili 
protokol, yazışma, tutanak vb. 
belgelerin rektörlük, dekanlık ve 
bölümler gibi ilgili birimlerin kurul 
karar dosyaları ve yazışmaların 
EBYS sisteminde muhafaza 
edilmesi 

 Birim bünyesine bağlı olarak yeni birimin 
açılmaya uygun olması (MYK vb.) 

 Personel kadroların geliştirilebilir ve sayıca 
arttırılabilir olması, 

 İdari kadroların geliştirilebilir ve sayıca 
arttırılabilir olması, 

 Farklı konularda hizmet içi eğitim 
fırsatlarının varlığı, 

 Paydaşlar için hazırlanmış olan memnuniyet 
anketinin uygulanmasında ve 
değerlendirilmesindeki eksiklik 

 


