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UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ESASLARI 

Bu belge, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde Uzaktan Eğitim olarak açılması 

planlanan Akademik Programlar için başvuru formlarının hazırlanmasında yardımcı bir kaynak 

olarak kullanılmaktadır. Uzaktan Öğretim Sistemi: Bilgi Derleme Formu’nda sizlerden istenen 

kurumsal kadro/ekip, alt yapı ve teknik destekler hakkındaki genel bilgileri bu belgeden temin 

edebilir ve programınız kapsamında gerekli değişiklikleri ya da eklemeleri yapabilirsiniz. Belge 

içerisinde kırmızı renkle ifade edilen alanlar, ilgili program koordinatörlükleri tarafından 

hazırlanacaktır. 
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1. Uzaktan Eğitimden Sorumlu Birim 

 

Üniversite:  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

Birimin Tam Adı: Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Web adresi (URL) https://uzem.bandirma.edu.tr 

Birim Yöneticisi: (Unvanı, Adı, 

Soyadı, E-posta adresi) 

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ELEN 

aelen@bandirma.edu.tr 

 

Programınızla ilgili aşağıdaki tabloda soru işareti (?) olan yerlere sayısal değerleri giriniz. 

Uzaktan Eğitim Birimi Kadrosu 
Tam zamanlı Yarı zamanlı 

Akademik İdari Akademik İdari 

İçerik Geliştirme ? 3 ? ― 

Yazılım Geliştirme ? 1 ? ― 

Sınav Organizasyon ? 4 ? ― 

Yardım Masası ? 3 ? ― 

Diğer (Belirtiniz) ? ― ? ― 

 

 

2. Uzaktan Öğretim Fiziki (Mekan/Ortam) Altyapısı 

Uzaktan Eğitim ders ve program üretimi ve/veya sunumu için mevcut ortamlarınızı (TV/ses 

Stüdyosu, Uzaktan Eğitim Sınıfı\Teknoloji Sınıfı\Akıllı Sınıf\Elektronik Sınıf\Sanal Sınıf vb. 

eş zamanlı ve etkileşimli eğitim verilebilecek özel mekânları) tabloya işleyiniz. 

 

3. Uzaktan Öğretim Yazılım Altyapısı 

Uzaktan Eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılan otomasyon sistemleri, 

eşzamanlı (senkron) ve eşzamansız (asenkron) içerik geliştirme araçları vb. sahip olduğumuz 

yazılım ve teknolojik imkanlar aşağıda belirtilmiştir. 

https://uzem.bandirma.edu.tr/
mailto:aelen@bandirma.edu.tr
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3.1. Öğrenme Yönetim Sistemleri 

Üniversitemiz bünyesinde uzaktan öğretim amaçlı kullanılan ALMS öğrenim yönetim sistemi 

ve Perculus+ sanal sınıf sistemi adlı yazılımlar Öğrenci Bilgi Sistemi’ne (OBS) entegre olarak 

hizmet vermektedir. Üniversitemizde uzaktan öğretim amaçlı kullanılan otomasyon sistemleri, 

yüklenici firma yapılan sözleşme çerçevesinde kiralanmıştır. 

Mevcut uzaktan öğretim sistemlerinin kullanım kolaylığı ve sınırsız kullanıcı kapasitesiyle, 

üniversitemiz bünyesinde açılan/açılacak uzaktan eğitim programlarının sorunsuz bir şekilde 

yürütülmesine imkân sağlamaktadır. 

Üniversitemiz bünyesindeki uzaktan öğretim sistemleri, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı 

ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde uzaktan öğretim programları ile birinci ve ikinci 

öğretimde bazı derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle verilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 

3.2. İçerik Geliştirme Yazılımları\Araçları 

Üniversitemizde uzaktan öğretim amaçlı ders içeriklerinin hazırlanması için Microsoft Office 

(Word, PowerPoint) uygulamalarından faydalanılmaktadır. 

3.3. Eş Zamanlı İçerik Sunum Yazılımları\Araçları 

Eşzamanlı (senkron) ders faaliyetlerinin yürütülmesi için Perculus+ sanal sınıf uygulaması 

kullanılmaktadır. Bu uygulama ile öğrencilerle ekran paylaşımı, beyaz tahta (white board), 

öğretim üyesi kontrolünde öğrencilerinin mikrofon, kamera açmalarına, sunum yüklemelerine, 

anlık mesajlaşma ve sunum yapmalarına imkan sağlamaktadır. 

 

 

4. Uzaktan Öğretim Donanım Altyapısı 

Uzaktan Eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılan sunucu sistemleri ve 

bireysel donanım ekipmanları aşağıda belirtilmiştir. 

4.1. Sunucular 

Sunucu hizmeti, yüklenici firma “Advancity, Caz Bilişim Hizmetleri A.Ş.” tarafından hizmet 

alımı yoluyla sağlanmaktadır. 
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4.2. Özel Teçhizatlar 

Üniversitemiz bünyesinde ders faaliyetlerini uzaktan öğretim yoluyla gerçekleştiren öğretim 

elemanlarına; yüksek çözünürlüklü kamera, kulaklık, mikrofon ve grafik tablet (Pad) temin 

edilmektedir. 

4.3. Video Konferans Sistemi 

Öğrenim yönetim sistemi (ALMS) bünyesinde video konferans sistemi olarak Perculus+ ve 

Microsoft Teams bulunmaktadır. 

 

 

5. Uzaktan Eğitim Ders Materyali Hazırlama ve Üretim Süreci 

Uzaktan eğitim dersleri için gerekli olan ders materyalleri nelerdir (basılı kitap, e-kitap, e-

ders, vb.), kimler tarafından nasıl hazırlanmaktadır? 

Bu konu hakkında kısaca bir bilgi veriniz. 

Öğretim elemanlarına UE dersleri hazırlama konusunda bir eğitim verilmekte midir? Ders 

materyali hazırlanmasına yönelik bir kılavuz var mıdır? 

Üniversitemiz öğretim elemanlarına, uzaktan eğitim dersleri hazırlama, ders açma vd. ilgili 

konular ile LMS kullanımı hakkında her dönem başında Uzaktan Eğitim Uygulama ve 

Araştırma Merkezi ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kurum içi eğitimler 

verilmektedir. En son verilmiş olan eğitim 2 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup ALMS, 

Perculus+ ve Microsoft Teams teknolojileri birleştirilmesi hakkında bilgilendirme sağlanmıştır. 

İlgili eğitimin duyurusu Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından tüm 

birimlere yapılmıştır. Ders materyali hazırlama ve diğer tüm sorular için Uzaktan Eğitim 

Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin internet sitesinde yanıtlar ve öğretici videolar mevcuttur. 

Öğretim üyesi ve öğrenciler için ayrı ayrı sekmelerde bulunan açıklamalar ve videolar sistemin 

sorunsuz işlemesine yardımcı olmaktadır. Detaylı bilgi için Uzaktan Eğitim Uygulama ve 

Araştırma Merkezi’nin internet sitesi (https://uzem.bandirma.edu.tr) ve küresel salgın 

döneminde sistemin sorunsuz işlemesine yardımcı olması amacıyla hazırlanan pandemi internet 

siteleri (https://pandemi.bandirma.edu.tr) incelenebilir. 

 

https://uzem.bandirma.edu.tr/
https://pandemi.bandirma.edu.tr/
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Ders materyali hazırlanmasında kurum dışından alınan hizmet var mıdır? 

Eş zamanlı olarak verilen derslerin video kayıtları, yüklenici firma “Advancity, Caz Bilişim 

Hizmetleri A.Ş.” tarafından 24 saat içerisinde hazırlanarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) 

üzerinden dönem boyunca öğrencilerin erişimine sunulmaktadır. Bunun dışında alınan başka 

bir hizmet varsa kısaca açıklayınız... 

 

 

6. Öğretim Süreci 

Derslerin uzaktan sunumunda kullanılan teknolojiler, eş zamanlı (senkron) ders sunumlarının 

hangi süre ve sıklıkla yapıldığı, varsa eş zamansız (asenkron) ders sunumlarının nasıl yapıldığı, 

forum, tartışma ortamları vb. hakkında ve öğrenci danışmanlığı hakkında bilgi veriniz. 

 

 

7. Uzaktan Eğitim Öğrenci Destek Sistemi 

İdari Destek: Kayıt/kayıt yenileme, öğrenci belgesi, paso, askerlik vb. işlemler programın bağlı 

olduğu akademik birim tarafından mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir. 

Teknik Destek: OBS ve ALMS otomasyon sistemleri içerisinde yer alan mesajlaşma, sohbet 

odası vb. araçlar üzerinden öğrencilerle haberleşme imkânı bulunmaktadır. Sistemin 

kullanılması ilgili kılavuzlar ve eğitim desteği BANUZEM tarafından sağlanmaktadır. 

BANUZEM, mesai saatleri ve programa ait ders saatleri boyunca, akademik amaçlı iletişim 

kurmak istendiğinde program sorumlularıyla (koordinatör veya yardımcı öğretim elemanları) 

iletişime geçilebilecektir. Ayrıca üniversitemiz tarafından sağlanan canlı destek sistemi ile 

öğrencilere mesai saatleri içerisinde teknik destek hizmeti sunulmaktadır. Öğretim üyelerine 

ve/veya program sorumlularına gerekli teknik destek ve uzaktan öğretmeye ilişkin eğitim 

hizmetleri BANUZEM tarafından sağlanmaktadır. 

Akademik Destek: Programınız tarafından sağlanan öğrenci danışmanlığı ve programın bağlı 

olduğu akademik birim tarafından öğrencilere yönelik sağlanan akademik destekleri 

açıklayınız. 
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Sosyal Destek: program, akademik birim ya da üniversitemiz tarafından gerçekleştirilen sosyal 

hizmet, sosyal faaliyetler, mezuniyet töreni vb. konulardaki öğrencilere sağlanan imkanlardan 

kısaca bahsediniz. 

Kütüphane: Üniversitemiz, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na bağlı olarak 

Merkez Yerleşkesinde kurulu olan fiziki kütüphanenin yanı sıra, Kütüphaneler Arası Ödünç 

verme (ILL), Uzaktan Erişim (VPN), Dspace Kurumsal Arşiv hizmetleri vermektedir. 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Kütüphanesinde ilişkin genel 

bilgiler incelendiğinde, kütüphanede 52.000 civarı basılı kitap, 343 adet Osmanlıca Nadir Eser, 

300 başlık altında 12.000 adet dergi, 393.037 elektronik kitap, tam metin erişim sağlanabilen 

30.391 adet e-dergi, 150 adet tez, 200 multimedya kaynağı olmak üzere toplam 458 bin civarı 

yayın bulunmaktadır. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim 

Kütüphanesi, gösterdiği dikkat çekici performansı ve büyüme hızıyla Türkiye’nin en hızlı 

büyüyen kütüphaneleri arasında gösterilebilir. Nitekim, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 

Kurumu’nun (TÜBİTAK) yaptığı araştırmaya göre Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Prof. 

Dr. Sabahattin Zaim Kütüphanesi bulundurduğu yayın sayısı itibariyle Türkiye genelinde 194 

kütüphane arasında 26’ncı olarak yer almaktadır. E-kütüphane hizmeti, veritabanı ve e-

kaynaklara erişim ve ayrıntılı bilgi dosya içerisinde paylaşılmış olup, kütüphane ile ilgili tüm 

bilgilere https://kutuphanedb.bandirma.edu.tr/tr/kutuphanedb adresinden erişim 

sağlanabilmektedir. 

 

 

8. Uzaktan Eğitim Ölçme Değerlendirme Süreci 

Açılması istenilen program türüne göre, aşağıdaki eğitim/öğretim sınav yönetmelikleri 

çerçevesinde ölçme ve değerlendirme yöntemlerini tanımlayınız. 

▪ BANÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

▪ BANÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 

 

 

 

https://kutuphanedb.bandirma.edu.tr/tr/kutuphanedb
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/B_1_%20Band%C4%B1rma%20Lisans%20ve%20Onlisans%20Yonetmeligi.pdf
https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/412/files/Lisans%C3%BCst%C3%BC_E%C4%9Fitim_%C3%96%C4%9Fretim_Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf
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9. Ek Bilgi 

Üniversitemizin uzaktan eğitim sistemi ve sunulan/sunulacak uzaktan eğitim programları 

konusunda eklemek istediğiniz ek bilgiler varsa 200 kelimeyi aşmayacak şekilde yazınız. 

Üniversitemizin kuruluşundan bu yana, bünyesindeki tüm akademik programlarda okutulan 

“Atatürk İlke ve İnkılapları”, “Türk Dili” ve “Yabancı Dil” dersleri uzaktan öğretim yöntemi 

ile gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, okutulan derslerin uzaktan eğitim/öğretim aracılığıyla 

verilmesine yönelik destek ve altyapı uzun zamandan beri mevcuttur. Bu aşamada, Uzaktan 

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürerek, 

üniversitemizde uzaktan eğitim konusunda gerekli faaliyetleri yürütmektedir. Bunun yanı 

sıra, üniversitemiz Covid-19 küresel salgın sürecinde de uzaktan eğitimi ön lisans, lisans, 

yüksek lisans ve doktora programlarında sorunsuz ve hızlı bir şekilde hayata geçirerek, teknik 

destek ve altyapısının yeterliliğini kanıtlamıştır. 

 

 

10. Uzaktan Eğitim ders ve programlarının geliştirilmesi ve destek hizmetleri 

konusunda kurumunuzda bilgi almak için irtibat kurulacak kişi 

 

İrtibat Kurulacak kişi 

Adı Soyadı Zeynep ÖZER E-posta zozer@bandirma.edu.tr 

Görevi\unvanı Müdür Yrd./Dr. Öğr. Üyesi Telefon 0 266 717 0117 / 4024 

Görev Yeri Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 

 

mailto:zozer@bandirma.edu.tr

