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I. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Meydana gelen hızlı bilimsel ve teknolojik
gelişmeler bireylerin yeniliğe açık, üretken, inovatif
düşünebilen ve yaratıcı kişiler olmalarını
gerektirmektedir. Bilgi çağında esnek ve dinamik
kendi kendini yönetebilen üretim sistemlerine, bir
nevi akıllı fabrikalara doğru yol alırken kaliteli
eğitim hizmetini bireylere sunmak önem arz
etmektedir.
Merkezimiz, Balıkesir Üniversitesinin güvenilir ve
donanımlı yapısı ile akademisyenlerinin deneyim ve
uzmanlık alanlarından faydalanarak, üzerine aldığı
sosyal sorumluluğun gereğini yerine getirerek
kaliteli iş ve sosyal yaşam oluşturmasına katkı
sunmaktadır.
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
olarak üzerimize düşen bu sorumluluğun bilincinde
olup ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, bilim
ve etik değerleri ön planda tutan yönetim anlayışı
ile üst düzey bir eğitim ve araştırma merkezi olarak
faaliyetlerimize devam etmekteyiz.
Bu doğrultuda, merkezimizin 2020-2021 faaliyet
raporu hazırlanmış olup bilgilerinize saygıyla
sunulmuştur.
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Merkez Müdürü
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II.A. MİSYON VE VİZYON

01

Misyon
Temel misyonumuz, üniversitemizdeki açık ve uzaktan

II. GENEL BİLGİLER

öğrenme faaliyetlerine yönelik teknik standartları
belirlemek, bu faaliyetlerin uygulanabilmesi için yönetim
ve organizasyon yapmak ve gerekli destekleri sağlamaktır.

02

Vizyon
Vizyonumuz, yenilikçi teknolojilerin kullanılması ve küresel
standartların uygulanması ile uzaktan öğrenmeye yönelik
ihtiyaç ve talepleri karşılamak; özellikle öğrenciler ve
öğretim elemanları desteklenerek kalite güvencesi
faaliyetleri ile uzaktan öğrenme süreçlerini sürekli
geliştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde seçkin bir
merkez haline gelmektir.
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II.B. YETKİ, GÖREV VE
SORUMLULUKLAR
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yetki, görev ve
sorumlulukları Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre;

01

Merkezin Amacı

02

Müdürün Görevleri

Merkezin amacı; iletişim ve bilgi teknolojisine dayalı olarak uzaktan
eğitim ile ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü dersleri ve
bu kapsamda kurs, seminer, sertifika programları ve konferansları
gerçekleştirmek, bu konuda ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle
işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktır.

Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı
kararları uygulamak,
Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda
yönetmek,
Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalar yapmak,
Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları,
sürekli eğitim merkezi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, diğer
araştırma ve uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı
bölümlerde uygulanan uzaktan eğitim programları ve
faaliyetlerine ilişkin koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
Merkeze bağlı uzaktan eğitim programlarında
görevlendirilecek ders danışmanlarını ilgili birimlere önermek,
Uzaktan eğitim programı öğrenci ve öğretim elemanları için
teknik ve akademik desteğin verilmesini sağlamak,
Her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki
yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunun onayına
sunmak,
Merkezin çalışmaları hakkında her yıl sonunda Rektörlüğe
rapor vermek,
Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek
ve Rektörlüğe sunmak,
Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile
Rektörlüğün izni alınarak işbirliği yapmak.
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03

Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri

04

Harcama Yetkisi

Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini
konularında Müdürün hazırladığı önerileri değerlendirmek,
Uzaktan eğitim programları ile bu programlar sonunda
verilecek katılım belgeleri, sertifika ve benzerlerine ilişkin
esasları belirlemek,
Merkez için gerek duyulan çalışma grupları, alt birimleri ve
komisyonları kurmak,
Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa
yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve
protokollerini hazırlamak ve Rektörlüğün onayına sunmak,
Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirmek ve
önerilerde bulunmak,
Teklif edilen eğitim programlarının hangilerinin
düzenleneceğini, düzenlenen programlarda kimlerin
görevlendirileceğini ve görevlendirileceklere yapılacak
ödemelerin miktarını belirlemek,
Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu inceleyip onaylamak,
bir sonraki yıla ait çalışma programının esaslarını belirlemek.

Merkezin harcama yetkisi Rektördedir. Rektör, bu yetkisini uygun
gördüğü ölçüde Merkez Müdürüne devredebilir.

UZEM | 2021 FAALİYET RAPORU

05

II.C. İDAREYE İLİŞKİN
BİLGİLER
Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 30
Temmuz 2009 tarihli ve 27304 sayılı resmi gazetedeki yönetmelik ve 05
Ağustos 2012 tarihli ve 28375 sayılı resmi gazetedeki merkez yönetmeliğinde
değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

II.C.1

Fiziksel Yapı

Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Kampüsünde yer alan
binada hizmet vermektedir.
Fiziksel Ortam

Sayı

Alan

Kullanan Kişi Sayısı

Müdür Odası

1 adet

16,5 m2

1 kişi

Akademik Personel
Odası

1 adet

16,5 m2

1 kişi

Akademik Personel
Odası

1 adet

27,5 m2

2 kişi

İdari Personel Odası

1 adet

18 m2

1 kişi

Arşiv

1 adet

8,65 m2

5 kişi

Fiziksel Malzeme

Sayı

Kullanan Kişi Sayısı

Bilgisayar

5 adet

5 kişi

Web kamerası

3 adet

3 kişi

Beyaz tahta

1 adet

5 kişi

Sunum perdesi

1 adet

5 kişi

Optik okuyucu

1 adet

5 kişi

Fotokopi makinesi

1 adet

1 kişi

Evrak dolabı

9 adet

5 kişi

Klima

3 adet

3 kişi

Çalışma masası

7 adet

5 kişi

Yazıcı

5 adet

5 kişi

Projektör

2 adet

5 kişi
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II.C.2. Örgütsel Yapı
Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Rektöre
bağlı olmak üzere aşağıda bulunan organizasyon şemasındaki örgüt yapısına
sahiptir.

Müdür
Doç. Dr. M. Tuncay Sarıtaş

Öğretim Görevlisi

Öğretim Görevlisi

Öğretim Görevlisi Dr.

Mühendis

Serpil GÜNAYDIN

Kıvanç TOPRAKLIKOĞLU

Caner BÖREKCİ

Samet DEMİREL

II.C.3. Teknoloji ve Bilişim Alt Yapısı
Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi aşağıdaki
teknoloji ve bilişim alt yapısına sahiptir:

01

Yazılım

02

Donanım

Üniversitemizin öğrenme yönetim sistemi ihtiyacını
karşılamak ve canlı derslerin yürütülebilmesi amacıyla 20202021 Eğitim-Öğretim Yılında Microsoft Teams uygulaması
kullanılmak üzere Office 365 lisanslarının senelik kiralanması
sağlanarak Üniversitemiz öğrencilerinin, öğretim
elemanlarının ve personelinin kullanımına sunulmuştur.

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde personel
tarafından aktif olarak kullanılan donanımlar: 5 bilgisayar, 5
yazıcı, 1 fotokopi makinesi, 1 sunum perdesi ve 2 projektördür.
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II.C.4. İnsan Kaynakları
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 2021 faaliyet dönemi
sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam şekli, hizmet sınıfları ve kadro
unvanları bilgileri yer almaktadır.
Kadro Unvanı

Sayı

Personel
Kadrosu

Doçent

1 kişi

Akademik
personel

Öğretim Görevlisi
Doktor

1 kişi

Akademik
personel

Öğretim Görevlisi

1 kişi

Akademik
personel

Öğretim Görevlisi

1 kişi

Akademik
personel

Mühendis

1 kişi

İdari
personel

II.C.5. Sunulan Hizmetler
Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2021
faaliyet yılında aşağıdaki hizmetleri sunmuştur:

01
02
03

Öğretim Yönetim Sistemi Kontrolü
Öğretim yönetim sisteminde güvenlik protokollerinin
yapılandırılması, katılımcı profilleri ve rollerinin tanımlanması
sistem yedekleme ve güncellemelerinin alınması gibi sistem
yönetimi işlemleri yapılmıştır.

Öğrenme Yönetim Sistemine Öğrenci Kaydı
Öğrenme yönetim sistemine 2020 yılında 22547 öğrencinin, 2021
yılında 7620 öğrencinin kaydı yapılmıştır.

Öğrenme Yönetim Sistemine Kurum Dışı Kayıt
2021 yılında öğrenme yönetim sistemine Üniversitemiz idari ve
akademik personeli dışında kalan 474 kişinin kaydı yapılmıştır.
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04

Öğrenci İşleri Destek Personelinin
Tanımlanması
Enstitü/Fakülte/Yüksekokul öğrenci işleri birimi tarafından belirlenen 51
personelin öğrencilere destek sağlamsı amacıyla öğrenme yönetim
sistemine tanımlanması ve yetkilendirilmesi yapılmıştır.

05
06

Öğretim Elemanlarına ve Öğrencilere Yönelik
Webinarlar
Merkezimiz tarafından 4 çevrim içi seminer düzenlenmiş ve
Üniversitemizdeki birimler tarafından düzenlenen 3 çevrim içi seminere
öğrenme yönetim sistemi üzerinden yayın desteği sağlanmıştır.

Araştırma Faaliyetleri
Engelli Öğrencilerimizin Uzaktan Eğitim Deneyimlerinin İncelenmesi
Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretim Elemanlarının Eğitim İhtiyaçları
Pandemi Sürecinde Öğretim Elemanlarının Yaşadığı Zorluklar
Covid-19 Dönemi Uzaktan Eğitim Faaliyeti Memnuniyeti
Covid-19 Dönemi Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim ile İlgili Bilgi ve
Deneyimleri
2020-2021 Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Memnuniyeti

raporlarımız web sitemizde yayımlanmıştır. Ayrıca uzaktan eğitimde
uygulamalı derslerin yerinin incelendiği bir akademik çalışmamız
uluslararası bir kongrede bildiri olarak sunulmuştur.

07

Öğrenci Destek
Öğrencilere öğrenme yönetim sistemini kullanmaları ile ilgili sürekli
destek sağlanmıştır. Web sitemizde yayımlanan güncel duyurular ve
bildiriler yoluyla öğrencilerimizin iletişim ve bilgi alma süreçleri
desteklenmiştir.

II.C.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, bir merkez müdürü ile temsil
edilmektedir. Akademik ve İdari personelle ilgili tüm faaliyetlerin idari ve mali
açıdan iç kontrolü yapılmakta ve Kamu Hizmet Standartları ve Hizmet
Envanteri tabloları merkezimiz web sitesinde (uzem.balikesir.edu.tr) yer
almaktadır.
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III. AMAÇ VE HEDEFLER

III.A. İDARENİN AMAÇ
VE HEDEFLERİ
Üniversite tarafından önlisans, lisans, lisans tamamlama,
lisansüstü ve sürekli eğitim dahil tüm eğitim-öğretim faaliyetleri
ve programları ile topluma, ulusal ve uluslararası kurum ve
kuruluşlara yönelik olarak gerçekleştirilecek programlar
kapsamında iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak uzaktan
yapılan eğitim için plan, program, koordinasyon ve uygulama
faaliyetlerini yürütmek,
Üniversitenin iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan
eğitim yoluyla sunduğu tüm ders ve programlar için gerekli
teknik standartları belirlemek, araçları sağlamak, altyapı ve
ortamı geliştirmek,
Üniversite tarafından düzenlenen uzaktan eğitim ders ve
programlarını, uzaktan eğitim ile ilgili süreçlere ve teknik
kurallara uygunluğu açısından incelemek ve bu konuda
Rektörlüğe görüş bildirmek,
Üniversite tarafından düzenlenen uzaktan eğitim
programlarının başarıyla yürütülmesi için gerekli koordinasyonu
sağlamak,
Yükseköğretimi yeni öğrenci kitlelerine yaymak suretiyle
verimini artırmak, bilgiyi topluma ulaştırmak ve yaygınlaştırmak,
Üniversite tarafından yürütülen uzaktan eğitim faaliyetleri ile
ilgili tüm envanterin tutulmasını, izlenmesini ve
değerlendirilmesini sağlamak, iyileştirme ve güncelleme
çalışmalarını yürütmek,
Kamu ve özel sektör kuruluşlarının, uzaktan eğitim alanındaki
danışmanlık ve imkanlardan yararlanma isteklerini, gerektiğinde
ilgili birimlerle birlikte projelendirmek ve yürütmek,
Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkanları ve
bilgiye sınırsız olarak ulaşabilme özelliklerine dayanarak eğitimin
etkinliğini arttırmak,
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Eğitim-öğretim imkanlarının paylaşılmasını sağlayarak Üniversite içinde,
üniversiteler arasında, ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla
işbirliğinde akademik etkileşimi ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak.
Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları ve yayınlar
yapmak,
Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yurt içindeki ve yurt
dışındaki kuruluşlarla Rektörlüğün izni ile işbirliği yapmak, Üniversite ile
ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve
yardımlaşmaya katkı sağlamak,
Uzaktan eğitim yoluyla mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek
mesleki bilginin güncellenmesine yardımcı olmak,
İhtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma ve
sertifika programları düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu
öğrenim ilkesini topluma benimsetmek,
Bilişim teknolojileri destekli uzaktan eğitim faaliyetlerini planlamak, diğer
programlarla işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası eğitim ihtiyaçlarını
giderecek uzaktan eğitim çözümlerini tasarlamak ve yürütmek,
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının eğitim
programlarını e-öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri
geliştirmelerine katkıda bulunmak,
Kurs, seminer, konferans, ders ve benzeri gibi öğretim faaliyetlerinde görev
alacak öğretim elemanlarını belirlemek, Rektörlük tarafından
görevlendirilmesini sağlamak, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitime bağlı her
türlü görevin güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları
yürütmek,
Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen veya Yönetim Kurulunca
kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
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III.B. TEMEL POLİTİKALAR
VE ÖNCELİKLER
Üniversitemizin misyon, vizyon, temel değerler ve hedeflerine bağlı kalmak
kaydıyla,
Paydaş memnuniyetini esas alarak, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme,
uluslararasılaşma ve toplumsal katkı süreçlerinin gelişimini sürekli
iyileştirme yaklaşımı ile sağlamak,
Eğitim- öğretim, araştırma- geliştirme ve topluma hizmet faaliyetlerinin
uluslararası iş birlikleri çerçevesinde yürütülmesine yönelik organizasyon
yapısı oluşturup, kurumumuzun ve ülkemizin uluslararası rekabet gücünü
ve tanınırlığını artırmak,
Kalite bilincini kurumsal düzeyde yaygınlaştırmak amacıyla, üniversitemizin
hizmet verdiği tüm alanlarda, hizmet içi eğitimi ve ekip çalışmasını ön
planda tutmak,
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin önceliklerini ve temel
politikasını oluşturmaktadır.
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IV. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ
VE DEĞERLENDİRMELER

IV.A. MALİ BİLGİLER
Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi'nin mali ve bütçe giderleri İdari Mali İşler birimi
tarafından karşılanmaktadır. Uzaktan Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi'nin kendine ait bütçesi ve harcama yetkisi
bulunmamaktadır.

IV.B. PERFORMANS
BİLGİLERİ
IV.B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri
Faaliyet Türü

Konu

Tarih

Açıklama

Toplantı

Merkez Yönetim
Kurulu Toplantısı

30.10.2021

-

Toplantı

Birim Toplantısı

30.10.2021

-

Seminer

Çevrimiçi Derslerde
Başarının Formülü

22.10.2021

88 kişinin katılımıyla
çevrimiçi
gerçekleşmiştir.

Seminer

Uzaktan Eğitimde
Yaratıcı Drama

02.11.2021

302 kişinin katılımıyla
çevrimiçi
gerçekleşmiştir.

Seminer

Çevrimiçi Araçlarla
İngilizce Öğrenme

15.12.2021

43 kişinin katılımıyla
çevrimiçi
gerçekleşmiştir.

Seminer

Uzaktan Eğitim ve
Zaman Yönetimi

27.12.2021

93 kişinin katılımıyla
çevrimiçi
gerçekleşmiştir.

Sempozyum

ITTES 2021 Uzaktan Eğitimde
Uygulamalı Dersler

18.11.2021

Bildiri sunumu
yapılmış ve
çalışmanın tam metni
yayımlanmıştır.
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V. KURUMSAL KABİLİYET VE
KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

V.A. ÜSTÜNLÜKLER
Balıkesir Üniversitesi’nin kalitesinden ödün vermeden yıllardan
beri eğitim veren köklü bir üniversite olması,
Üniversitenin bünyesinde birçok fakülte, enstitü ve yüksekokul
bulundurmasının ayrıcalığı ile farklı alanlarda kaliteli eğitim
programları açabilme potansiyelinin olması,
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde,
alanında uzman, uzaktan eğitim deneyimine sahip tecrübeli
öğretim elemanlarının bulunması ve kendini bu alanda
geliştirmeye istekli genç bir kadroya sahip olması,
Merkezin hayat boyu öğrenme imkânı sunması,
Merkezin, üniversite bünyesinde çevrimiçi seminer ve kursların
gerçekleştirilmesi için imkân sağlaması,
Balıkesir Üniversitesinin, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi’nin altyapı ve diğer isteklerine yönelik destek vermesi,
Salgın sürecinde uzaktan eğitim için kullanılan öğrenme
yönetim sisteminin canlı ders kayıt videoları ve ders öğretim
elemanları tarafından yüklenen kaynaklara zamandan bağımsız
ulaşma imkânı sunması,
Sistemin canlı dersler aracılığı ile öğretim elemanları ve
öğrencilerin etkileşimine olanak sunması,
Kişilerin zamandan ve mekândan bağımsız kendini
geliştirmesine imkân tanıyacak hizmetler sunması.
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V.B. ZAYIFLIKLAR
Güncel donanım ve yazılım ihtiyacının bulunması
Bütçe imkanlarının kısıtlı olması
Teknik personel sayısının az olması

V.C. DEĞERLENDİRME
Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, sahip
olduğu üstünlüklerle 2021 faaliyet yılında kaliteli ve verimli bir süreç geçirmiştir.
2021 yılında kadrosuna yeni öğretim elemanları katan merkezimiz, belirtilen
zayıflıklarının giderilmesi ile önümüzdeki dönemlerde de önemli faaliyetler
gerçekleştirerek kayda değer başarılara imza atacaktır.
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VI. ÖNERİ VE TEDBİRLER

01

Ön lisans, lisans ve (tezli/tezsiz) lisansüstü
düzeyde uzaktan eğitim programlarının
açılması için çalışmalar başlatılmalıdır.

02

Uzaktan eğitim faaliyetlerinin daha etkin
ve verimli yürütülmesi için merkezin
fiziksel ve teknolojik imkanları
iyileştirilmelidir.

03

Mevcut uzaktan eğitim sistemini sanal
gerçeklik gibi geleceğin teknolojilerine
adapte etmek için AR-GE çalışmalarına
başlanmalıdır.

04

Merkezimiz bünyesinde yapılan
çalışmaları bilimsel yayınlara
dönüştürerek uzaktan eğitim alanına
katkı sunulması sağlanmalıdır.
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T E Ş E K K Ü R L E R

Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezi ekibi
olarak uzaktan eğitim kapsamındaki
plan, program, koordinasyon,
uygulama ve araştırma faaliyetlerini
gerçekleştiriyoruz.

"Bilgi çağında etkileşimli ve uyarlanabilir uzaktan
öğrenme sistemlerine doğru yol alırken kaliteli
eğitim hizmeti sunmak için çalışıyoruz"

İLETİŞİM
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dinkçiler Mahallesi
Soma Caddesi
NEF Kampüsü
10100
Altıeylül/BALIKESİR
0266 243 63 70
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