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KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

1. Misyon ve Stratejik Amaçlar

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 2012
yılında 28230 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte uzaktan eğitim uygulama
ve araştırma merkezinin amacı, kapsamı,  faaliyet alanları ve yönetim organları açıklanmıştır. Merkez
Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan ön lisans, lisans, lisans
tamamlama, lisansüstü dâhil bütün eğitim-öğretim programları ve faaliyetleri kapsamındaki program ve
uygulamaları yürütmek görevini üstlenmiştir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Uzaktan Öğretim Yönergesinde Program ve Ders Açma, Uzaktan Öğretimin Uygulanması süreçlerine ilke ve
kurallar belirtilmiştir. Aynı zamanda Uzaktan Eğitim Sisteminde öğretim üyeleri ve öğrenciler için Üniversite
Senatosu tarafından Usul ve Esaslar belirlenmiştir.
 
 
 
Dünya ve ülke çapındaki ekonomik, sosyolojik, siyasi ve teknolojik gelişmeler takip edilerek yaşanan değişim
ve gelişimlere göre ihtiyaç duyulan alanlarda lisansüstü programların açılması, uzaktan öğretimin uygun
olduğu ve akademik birimin uygun bulduğu bölümlerde uzaktan öğretim programlarının yaygınlaştırılması
hedeflenmektedir.   Uzaktan Eğitim Merkezinin (UZEM) ihtiyaç duyduğu alanlarda teknolojik gelişmelerin
sağlanması için gerekli destekler sağlanmaktadır. 
Üniversite senatosunun Uzaktan Eğitimle almış olduğu kararlar, Uzaktan Eğitim Politikasını belirlenmesinde
önemli bir yere sahiptir. Önlisans/lisans ve lisansüstü program açma ilkeleri ve ilgili akademik birimlerin almış
oldukları Yetkili kurullarının kararları eğitim politikalarının belirlenmesine esas teşkil etmektedir.
Üniversitenin 2018-2022 Stratejik Planı analizinde yer alan akademik faaliyetler, güçlü yönler arasında yer
almaktadır. Yine “Akademik Personel Bakış Açısıyla SWOT Analizi” raporunda Uzaktan Eğitim Merkezinin
olması ve sistem alt yapısının uzaktan eğime uyarlanabilir olması önemli bir avantaj olarak kabul edilmektedir. 
 
Uzaktan Eğitim Politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında paydaşların (Öğrenci-Eğitmen)
uzaktan eğitim sürecindeki belirsizlikler ortadan kaldırmak için yapılan yazışmalar ve Uzaktan Eğitim Usul ve
Esasları dikkate alınmaktadır. 
 
Pandemi ilgili Üniversite web sayfasında, Öğrenci Bilgi Sisteminde, Uzaktan Eğitim Sisteminde, Elektronik
Yazışma Sisteminde (EBYS) gerekli duyuru ve bilgilendirmeler yapılmıştır. Pandemi süreciyle birlikte Sağlık
Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bilgilendirme ve tavsiye kararları ile
birlikte Üniversite Senatosu pandemi nedeniyle tüm programlarda uzaktan eğitim sistemine geçildiğini
bildirmiştir. Uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Uzaktan Eğitim Merkezi
Müdürlüğü öğrencilerden, akademik ve idari personellerden gelebilecek soruları/sorunları daha hızlı çözüme
kavuşturmak için sosyal medya (Whatsapp, Twiter,  gibi) ve internet üzerinden destek sağlanmıştır. 
 
Üniversitede 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında dersler Uzaktan Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi tarafından sunulan Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) sistemi üzerinden yürütülmektedir.
Uzaktan eğitim ile yürütülen derslerde asenkron ve senkron model kullanılmaktadır. Tüm derslerde; ders
materyalleri, tartışma forumları, ödevler, video ve sınav aktiviteleri yapılabilmektedir. 
Üniversitede ara sınavlar, yıl sonu sınavları ve yaz okulu sınavları online ödev ve test olarak yürütülmektedir.
 
Üniversitede 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında verilen 6315 dersin, 6211’i UZEM tarafından
işletilen ÖYS ile yürütülmektedir.
Bu derslerden, 6106 ders asenkron model ve 105 ders senkron model ile gerçekleştirilmektedir. 
 
Üniversite ÖYS’de ara sınav dönemine kadar gerçekleşen genel istatistikler:
Öğrenci sayısı 33808 
Öğretim elemanı sayısı 1091
 
Öğretim materyali istatistikleri:
33412 doküman aktivitesi
7402 video aktivitesi
5717 ödev aktivitesi
4566 forum aktivitesi



aktivitesi gerçekleştirilmiştir. 
 
Ayrıca öğrencilere her türlü görüş ve önerilerini bildirmek için Öğrenci Bilgi Sistemi, Öğrenci Yönetim
Sistemi ve üniversitemiz e-posta Bilgi Sistemi üzerinden gelen talep ve öneriler dikkate alınarak iyileştirmeler
yapılmaktadır.
 

Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma eğitim süreçlerine ilişkin olarak; stratejik plan kapsamında stratejik
amaçları ve hedefleri doğrultusunda kurumun tamamında yapılan uygulamalar bulunmaktadır ve bu
uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak stratejik planın izlenmesi için gerekli mekanizmalar
oluşturulmamıştır ve/veya stratejik plan ve/veya herhangi bir karar alma sürecinde kullanılmamaktadır.

Kanıtlar

144.docx
143.docx
Uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin stratejik hedef belirleme toplantılarına ait kanıtlar.docx
Stratejik plan uygulamalarına ilişkin paydaş toplantılarına ait kayıtları.docx
Bahar Dönemi Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuç.pdf
eğitim yönetim sistemi.pdf
İNTİHAL PROGRAMLAR.pdf
İSTATİSTİKLER1.pdf
Uzaktan Eğitim ölçme ve değ.pdf
UZEM BirimRaporu.pdf
Yaz Dönemi Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuç.pdf
Yaz Öğretimi Uygulama Esasları.pdf

Kalite güvencesi, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi politikaları

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan eğitim süreçlerinin tümünde tanımlı politikalar doğrultusunda yapılan
uygulamalar bulunmaktadır ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu uygulamaların
sonuçlarını izlemek için gerekli mekanizmalar bulunmamaktadır.

Kanıtlar

Uzaktan eğitim politikalarına ilişkin izleme raporları.docx
Uzaktan eğitim politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine paydaş katılımını gösteren
belgeler.docx
Uzaktan eğitim politikalarının paydaşlara duyurulduğuna ilişkin kanıtlar.docx
Uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin stratejik hedef.docx
Ek-1 31.03.2017-E.13078 2018-2022 Stratejik Plan Hazırlık Toplantısı.pdf
Ek-2 Stratejik Plan Toplantı Tutanak Örneği.pdf
Ek-3 01.11.2016-E.2048 Veri Toplama.pdf
Ek-4 23.11.2016-E.7976 İç Paydaş Katılım Örneği Üst Yazı.pdf
Ek-5 26.12.2016-E.12347 Gösterge Belirleme Süreci Üst Yazı Örneği.pdf
Ek-5 Paydaş Analiz Örneği.pdf
Ek-6 SP SWOT Analiz Örneği.pdf
Ek-7 2018-2022 Stratejik Plan Hazırlık Toplantısı.pdf
Ek-7 Senato Kararı 26.02.2020 tarih ve 2020_6 5İ Dersler Bahçelievler ve Avşar Yerleşkesi.pdf
Ek-8 28.02.2020-E.10420 5İ Derslerin UzaktanEğitimle Verilmesine İlişkin Senato Kararı.pdf
Ek-12 03.06.2020 2020_15 Yaz Okulun Uzaktan Eğitimle Yapılması.pdf
Ek-13 07.08.2020-E.29701 Yaz Okulu Final Sınavlarının Uzaktan Eğitimle Yapılması.pdf
Ek-14 17.08.2020-E.30759 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılının Uzaktan Eğitimle
verilmesine ilişkin Senato Kararı.pdf
Ek-15 15.05.2020-E.18849 Sosyal Bilimler Enstitüsü Uzaktan Eğitimle Verilecek Dersler.pdf
Ek-16 2019-2020 Güz Yarıyılı Lisansüstü Program Kontenjanları Senato Kararı.pdf
Ek-17 Ara Sınav Yazışmaları.pdf
Ek-18 16.10.2020-E.10008 Diğer Yükseköğretim Kurumları ile İşbirliği.pdf

https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/144.docx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/143.docx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Uzaktan e%C4%9Fitim s%C3%BCre%C3%A7lerine ili%C5%9Fkin stratejik hedef belirleme toplant%C4%B1lar%C4%B1na ait kan%C4%B1tlar.docx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Stratejik plan uygulamalar%C4%B1na ili%C5%9Fkin payda%C5%9F toplant%C4%B1lar%C4%B1na ait kay%C4%B1tlar%C4%B1.docx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Bahar D%C3%B6nemi %C3%96%C4%9Frenci Memnuniyet Anketi  Sonu%C3%A7.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/e%C4%9Fitim y%C3%B6netim sistemi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/%C4%B0NT%C4%B0HAL PROGRAMLAR.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/%C4%B0STAT%C4%B0ST%C4%B0KLER1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Uzaktan E%C4%9Fitim %C3%B6l%C3%A7me ve de%C4%9F.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/UZEM BirimRaporu.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Yaz D%C3%B6nemi %C3%96%C4%9Frenci Memnuniyet Anketi  Sonu%C3%A7.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Yaz %C3%96%C4%9Fretimi Uygulama Esaslar%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Uzaktan e%C4%9Fitim politikalar%C4%B1na ili%C5%9Fkin izleme raporlar%C4%B1.docx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Uzaktan e%C4%9Fitim politikalar%C4%B1n%C4%B1n geli%C5%9Ftirilmesi ve iyile%C5%9Ftirilmesine payda%C5%9F kat%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1n%C4%B1 g%C3%B6steren belgeler.docx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Uzaktan e%C4%9Fitim politikalar%C4%B1n%C4%B1n payda%C5%9Flara duyuruldu%C4%9Funa ili%C5%9Fkin kan%C4%B1tlar.docx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Uzaktan e%C4%9Fitim s%C3%BCre%C3%A7lerine ili%C5%9Fkin stratejik hedef.docx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Ek-1 31.03.2017-E.13078 2018-2022 Stratejik Plan Haz%C4%B1rl%C4%B1k Toplant%C4%B1s%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Ek-2  Stratejik Plan Toplant%C4%B1 Tutanak %C3%96rne%C4%9Fi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Ek-3  01.11.2016-E.2048 Veri Toplama.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Ek-4  23.11.2016-E.7976 %C4%B0%C3%A7 Payda%C5%9F Kat%C4%B1l%C4%B1m %C3%96rne%C4%9Fi %C3%9Cst Yaz%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Ek-5  26.12.2016-E.12347 G%C3%B6sterge Belirleme S%C3%BCreci %C3%9Cst Yaz%C4%B1 %C3%96rne%C4%9Fi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Ek-5  Payda%C5%9F Analiz %C3%96rne%C4%9Fi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Ek-6  SP SWOT Analiz %C3%96rne%C4%9Fi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Ek-7  2018-2022 Stratejik Plan Haz%C4%B1rl%C4%B1k Toplant%C4%B1s%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Ek-7  Senato Karar%C4%B1 26.02.2020 tarih ve 2020_6 5%C4%B0 Dersler Bah%C3%A7elievler ve Av%C5%9Far Yerle%C5%9Fkesi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Ek-8  28.02.2020-E.10420 5%C4%B0 Derslerin UzaktanE%C4%9Fitimle Verilmesine %C4%B0li%C5%9Fkin Senato Karar%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Ek-12  03.06.2020 2020_15 Yaz Okulun Uzaktan E%C4%9Fitimle Yap%C4%B1lmas%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Ek-13  07.08.2020-E.29701 Yaz Okulu Final S%C4%B1navlar%C4%B1n%C4%B1n Uzaktan E%C4%9Fitimle Yap%C4%B1lmas%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Ek-14  17.08.2020-E.30759 2020-2021 E%C4%9Fitim %C3%96%C4%9Fretim Y%C4%B1l%C4%B1 G%C3%BCz Yar%C4%B1y%C4%B1l%C4%B1n%C4%B1n Uzaktan E%C4%9Fitimle verilmesine ili%C5%9Fkin Senato Karar%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Ek-15  15.05.2020-E.18849 Sosyal Bilimler Enstit%C3%BCs%C3%BC Uzaktan E%C4%9Fitimle Verilecek Dersler.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Ek-16  2019-2020 G%C3%BCz Yar%C4%B1y%C4%B1l%C4%B1 Lisans%C3%BCst%C3%BC Program Kontenjanlar%C4%B1 Senato Karar%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Ek-17  Ara S%C4%B1nav Yaz%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Ek-18  16.10.2020-E.10008 Di%C4%9Fer Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim Kurumlar%C4%B1 ile %C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9Fi.pdf


Ek-19 08.09.2020-E.33729 Tıp Fakültesi Bilgilendirme Yazısı.pdf
Ek-20 21.09.2020-E.35687 Uyum (Oryantasyon) Toplantı Yazışması.pdf
Ek-21 18.11.2020-E.44323 Görme Engelli Öğrencilerin Sınav Süreleri.pdf

Kurumsal performans yönetimi

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan eğitim süreçlerinin tümüyle ilişkili olarak performans göstergeleri ve anahtar
performans göstergeleri belirlenmiştir. Ancak bu göstergelerin izlenmesi sistematik olmayan ve uzaktan
eğitimin tüm bileşenlerini kapsamayan şekilde yapılmaktadır.

Kanıtlar

Anahtar performans göstergeleri.docx
Performans göstergelerinin gerçekleşme durumuna ilişkin raporlar.docx
Uzaktan eğitim performansına İzleme ve iyileştirme raporları.docx
Uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin performans göstergeleri.docx
E k-9 Senato Kararı_03.09.2020 tarih ve 2020_22 2020-2021 Güz Yarıyılı Uzaktan Eğitimle
Verilmesi.pdf
Ek-10 Senato Kararı_13.03.2020 tarih ve 2020_9 Pandemi Başlangıcı Senato Kararı.pdf
Ek-11 Senato Kararı_01.04.2020 tarih ve 2020_10-11 29.04.2020 tarih ve 2020_12 2019-2020
Bahar Yarıyılı Sınavları Hk.pdf
Ek-22 Bahar Dönemi Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları.pdf
Ek-23 Yaz Dönemi Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları.pdf
Ek-24 20.11.2020-E.44711 Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzu.pdf
Ek-26 UZEM İstatistik Banner.jpg

https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Ek-19  08.09.2020-E.33729 T%C4%B1p Fak%C3%BCltesi Bilgilendirme Yaz%C4%B1s%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Ek-20  21.09.2020-E.35687 Uyum (Oryantasyon) Toplant%C4%B1 Yaz%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Ek-21  18.11.2020-E.44323 G%C3%B6rme Engelli %C3%96%C4%9Frencilerin S%C4%B1nav S%C3%BCreleri.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Anahtar performans g%C3%B6stergeleri.docx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Performans g%C3%B6stergelerinin ger%C3%A7ekle%C5%9Fme durumuna ili%C5%9Fkin raporlar.docx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Uzaktan e%C4%9Fitim performans%C4%B1na %C4%B0zleme ve iyile%C5%9Ftirme raporlar%C4%B1.docx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Uzaktan e%C4%9Fitim s%C3%BCre%C3%A7lerine ili%C5%9Fkin performans g%C3%B6stergeleri.docx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Ek-9  Senato Karar%C4%B1_03.09.2020 tarih ve 2020_22 2020-2021 G%C3%BCz Yar%C4%B1y%C4%B1l%C4%B1 Uzaktan E%C4%9Fitimle Verilmesi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Ek-10  Senato Karar%C4%B1_13.03.2020 tarih ve 2020_9 Pandemi Ba%C5%9Flang%C4%B1c%C4%B1 Senato Karar%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Ek-11  Senato Karar%C4%B1_01.04.2020 tarih ve 2020_10-11 29.04.2020 tarih ve 2020_12 2019-2020 Bahar Yar%C4%B1y%C4%B1l%C4%B1 S%C4%B1navlar%C4%B1 Hk.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Ek-22  Bahar D%C3%B6nemi %C3%96%C4%9Frenci Memnuniyet Anketi  Sonu%C3%A7lar%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Ek-23  Yaz D%C3%B6nemi %C3%96%C4%9Frenci Memnuniyet Anketi  Sonu%C3%A7lar%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Ek-24  20.11.2020-E.44711 Uzaktan E%C4%9Fitimde %C3%96l%C3%A7me ve De%C4%9Ferlendirme K%C4%B1lavuzu.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Ek-26  UZEM %C4%B0statistik Banner.jpg


EĞİTİM VE ÖĞRETİM

1. Programların Tasarımı ve Onayı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği 2012 yılında 28230 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelikte uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezinin amacı, kapsamı, faaliyet
alanları ve yönetim organları açıklanmıştır. Merkez Üniversitede bilgi iletişim
teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan ön lisans, lisans, lisans tamamlama,
lisansüstü dâhil bütün eğitim-öğretim programları ve faaliyetleri kapsamındaki program ve
uygulamaları yürütmek görevini üstlenmiştir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Uzaktan Öğretim Yönergesinde Program ve Ders Açma, Uzaktan
Öğretimin Uygulanması süreçlerine ilke ve kurallar belirtilmiştir. Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yönergesi
uzaktan eğitim programın uygulamasına ilişkin süreç nasıl yapılacağı içerir.
 Üniversitemizde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri bazı
programlarda uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir.
Uzaktan/karma eğitim süreçlerinde öğrenme çıktılarının ve gerekli öğretim süreçlerinin
yapılandırılmasında bölüm bazında dikkate alınan ilke ve kurallar bulunmalıdır. Programların tasarımı ve
onayı süreçleri ile uzaktan eğitim sistemi, alanlar/bölümler arasında ortaya çıkabilecek yüz
yüze ve uzaktan eğitim gereksinimi farklılıklarını karşılayabilecek esnekliğe sahip olmalıdır.
Bu kapsamda faaliyetler yürütülmeli, izlenmeli ve iyileştirilmelidir.

Üniversitemizde Uzaktan eğitim Sınav Uygulama Esasları Belirleme Komisyonu
bulunmaktadır. Üniversitemizde Uzaktan öğretimle yürütülen teorik ve uygulamalı derslerin
ölçme ve değerlendirme sürecinde farklı yöntem, teknik ve araçlar kullanılarak ürün ve/veya
süreç odaklı değerlendirmeler kullanılabilmektedir. Ölçme ve değerlendirme yöntemi, teknik
ve araçlar altyapının elverişliliği ve sınav güvenliği koşullarının sağlanması durumunda,
öğrenme kazanımlarının nesnel biçimde değerlendirilmesinde uygun yöntemlerdir. Uzaktan
öğretimle yapılan derslerin ölçme ve değerlendirmesinde kullanılabilecek yöntem, teknik
ve/veya araçlardan bazıları;

Çevrim İçi Test: Öğrencilerin eşzamanlı veya zaman tanımlı olarak sisteme giriş yaparak
soruları yanıtlamasına imkân veren ölçme ve değerlendirme uygulamasıdır. Çevrim içi
testler çoktan seçmeli, çoklu seçmeli ve eşleştirmeli olarak hazırlanabilmektedir

Çevrim İçi Yazılı Sınav: Öğrencilerin eşzamanlı veya zaman tanımlı olarak sisteme giriş
yaparak önceden belirlenen ve uzun yanıt gerektiren açık uçlu soruları yanıtlamasına imkân
veren değerlendirme uygulamasıdır. ÖYS kullanılarak öğrenciye açıklanan sınav saatinde
açık uçlu sorular gönderilir.

Çevrim İçi Sözlü Sınav: Öğretim elemanı ve öğrencinin eşzamanlı bir şekilde sistemde
bulunduğu, önceden hazırlanmış, cevapları ve puan değeri belirlenmiş sözlü sınav
sorularının öğrenci tarafından sesli ve görüntülü bir biçimde yanıtlanmasına imkân veren
ölçme ve değerlendirme uygulamasıdır.

Performans Ödevi: Beceri temelli olan ve performans gerektiren öğrenme çıktıları için
kullanılan değerlendirme uygulamasıdır. Uzaktan öğretim kapsamında uygulanacak 8
performans ödevi, teorik ve uygulama derslerinde kullanılabilir. Performans görevi, rapor
yazma (araştırma, inceleme vb.), beceriyi kullanma ya da sergileme (deney yapma,
tanı/tedavi süreçlerini uygulama, enstrüman çalma) gibi performansa dayalı öğrenci
ürünlerinin değerlendirilmesi için kullanılır.

Çevrim İçi Sunum: Dersin içeriği ve amaçlarına uygun şekilde öğrenciye verilen ya da
öğretim elemanı rehberliğinde öğrenci tarafından belirlenen konu kapsamında sunu
hazırlanır (konu anlatımı, içerik tanıtımı vb.). Öğrenci gerçek sınıf ortamında olduğu gibi
çevrim içi, eşzamanlı veya farklı zamanlı bir sunum yapar.

Proje Ödevi: Öğrencilerin bireysel olarak veya grup halinde, öğretim elemanı ve/veya
kendileri tarafından belirlenen ders içeriğiyle ilgili bir konuda, öğretim elemanının
rehberliğinde hazırlayacakları ürüne (yazılım geliştirme, etkinlik hazırlama, mimari/sanatsal
tasarımlar vb.) ilişkin öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirme yöntem ve



tekniklerindendir.

Üniversitemizde Uzaktan eğitim sistemi içerisinde kullanılan elektronik soru bankası, sınav
oluşturma ve uygulama mekanizmaları yer almaktadır.

 

Programların tasarımı ve onayı

Olgunluk Düzeyi: Kurumda uzaktan/karma programların tasarımı ve onayına ilişkin tanımlı süreçler
doğrultusunda uygulamalar gerçekleştirilmiş ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu
uygulamaların sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır.

Kanıtlar

KSU_UZEM_YL_Yonerge_2006221059286715(3).pdf
KSU_UZEM_OnLisansVeLisansYonerge_2006221059375046.pdf
KSU_UZEM_YL_Yonerge_2006221059286715.pdf
KSU_UZEM_Yönetmelik_2006221059204586.pdf
KSU-Uzaktan Ogretim Usul ve Esaslar.pdf
KSU-Uzaktan Ogretim Usul ve Esaslar_Senato_30092020_2010031328010047.pdf
KSÜ 2018-2022 Stratejik Plan_1906241424534946.pdf
ONLİNE SINAV ÖĞRENCİ KULLANIM KILAVUZU_2007181133267367.pdf
ödv1-dönüştürüldü_2006221019073976.pdf
Perculus_Plus_Egitmen_Kilavuzu (1)_2010020909577762.pdf
Perculus_Plus_Kullanici_Kilavuzu (2)_2010020910588216.pdf
YÖK UZEM Usul ve Esas1_2010021109260925.pdf

Ölçme ve değerlendirme

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma programlarda yeterlilik temelli ölçme ve değerlendirme sisteminin
tasarımı tüm programları kapsamaktadır ve tasarımın uygulanmasından bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak
tasarlanan bu ölçme ve değerlendirme sisteminin sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır.

Kanıtlar

ALMS_Egitmen_Kullanim_Kilavuzu.pdf
ALMS_Kullanici_Kilavuzu.pdf
Egitmen_Kilavuzu.pdf
KSU_UZEM_OnLisansVeLisansYonerge.pdf
KSU_UZEM_YL_Yonerge.pdf
KSU_UZEM_Yönetmelik_.pdf
KSU-Uzaktan Ogretim Usul ve Esasla.pdf
Kullanici_Kilavuzu.pdf
ONLİNE SINAV ÖĞRENCİ KULLANIM KILAVUZU.pdf
ödv1-dönüştürüldü.pdf
YÖK UZEM Usul ve Esas.pdf

2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi

Uzaktan öğretim yapılmasına karar verilen ön lisans ve lisans programlarına, yükseköğretim
kurumlarına öğrenci yerleştirmeye ilişkin genel esaslara göre öğrenci kabul edilir. Birinci ve
ikinci öğretim programlarındaki bazı derslerin hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan
öğretim yoluyla verilmesi durumunda öğrenciler ders alma döneminde tercih ettikleri ders
türüne kayıt yaptırırlar. Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin sadece uzaktan
öğretim yoluyla verilmesi halinde öğrenciler ders alma döneminde bu derslere kayıt
yaptırırlar. Uzaktan öğretim programları arasında geçiş; “Yükseköğretim Kuramlarında Ön
lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre

https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/KSU_UZEM_YL_Yonerge_2006221059286715(3).pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/KSU_UZEM_OnLisansVeLisansYonerge_2006221059375046.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/KSU_UZEM_YL_Yonerge_2006221059286715.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/KSU_UZEM_Y%C3%B6netmelik_2006221059204586.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/KSU-Uzaktan Ogretim Usul ve Esaslar.pdf
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yapılır. Uzaktan öğretim programlarında öğretim süreleri, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü
maddesinin (c) fıkrası hükümlerine göre düzenlenir.
Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay
geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş
yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not
ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi
yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban
puanına eşit veya yüksek olması gerekir.  Birinci veya ikinci öğretim diploma
programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş
yapılabilir. Kurum içi yatay geçişlerde başarılı veya şartlı başarılı olunan derslerden eşdeğer
sayılan dersler, notlarıyla birlikte transkripte aktarılır. Kurum dışı yatay geçişlerde,
yürürlükteki müfredat programı esas alınmak suretiyle başarılı veya şartlı başarılı olunan
derslerden eşdeğer sayılan dersler notlarıyla birlikte transkripte aktarılır. Merkezi
Yerleştirme Puanı (ÖSYS) ile yatay geçiş yapan öğrencilerin, geldiği üniversitede aldığı
derslerden, yürürlükteki müfredat programına göre başarılı veya şartlı başarılı olunan
derslerden eşdeğerliği kabul edilen dersler notlarıyla birlikte transkripte aktarılır.  Dikey
geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin üçüncü sınıfa intibakı yapılır. Bu
öğrencilerin önlisans ve lisans programlarından almış oldukları ve sadece yürürlükteki
müfredat programına göre eşdeğerliği kabul edilen dersler notlarıyla birlikte transkripte
aktarılır.  
Önlisans ve Lisans programlarından birine yeni kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı
bulundukları yükseköğretim kurumunda almış oldukları derslerden başarılı veya şartlı
başarılı oldukları dersler için en geç eğitim öğretim döneminin başladığı hafta içinde bir
defaya mahsus olmak üzere muafiyet ve intibak talebinde bulunabilirler. Yabancı dil hazırlık
programı öğrencileri için Hazırlık Programını bitirdikten sonar muafiyet ve intibak işlemleri
yapılır. Muafiyet ve intibak sonucuyla ilgili öğrenciler beş (5) iş günü içinde düzeltme
talebinde bulunabilirler. 

 

Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma yollarla elde edilmiş diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve
sertifikalandırılmasına ilişkin açık, anlaşılır, kapsamlı ve tutarlı şekilde tanımlanmış kriterler ve süreçler
tüm programlarda uygulanmaktadır. Ancak bu uygulamaların sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır.

Kanıtlar

ALMS_Egitmen_Kullanim_Kilavuz.pdf
ALMS_Kullanici_Kilavuz.pdf
Egitmen_Kilavuz.pdf
KSU_UZEM_OnLisansVeLisansYonergeler.pdf
KSU_UZEM_YL Yonerge.pdf
KSU_UZEM_Yönetmelik.pdf
KSU-Uzaktan Ogretim Usul ve Es (2).pdf
KSU-Uzaktan Ogretim Usul ve Es.pdf
ONLİNE SINAV ÖĞRENCİ KULLANIM KILAVUZU1.pdf
ödv1-dönüştürüldü 1.pdf
YÖK UZEM Usul ve Esaslar1.pdf

3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

Üniversitemizde Uzaktan öğretimde her ders ya da dersin şubesinde öğrenci sayısı ön lisans
programında 150, lisans programında 100 öğrenci ile sınırlıdır. Bu sınırlar aşıldığında
birden fazla şube açılabilir. Dersler; video konferans, sanal sınıf, forum uygulamaları gibi
eşzamanlı araçlarla öğrenciler arasında ve öğrenciler ile öğretim elemanı arasında etkileşim
kurularak bizzat öğretim elemanı tarafından eşzamanlı biçimde verilir. Öğretim yönetim
sistemindeki çevrimiçi dersler çift yönlü iletişimi desteklemektedir. Bu modelde öğrenci ve
öğretim elemanı sanal sınıf ortamında çift yönlü, sesli veya görüntülü olarak iletişimde
bulunabilmektedir. Öğretim elemanına sesli ve görüntülü soru sorabildiği gibi anlık mesaj
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https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/%C3%B6dv1-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC 1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Y%C3%96K UZEM Usul ve Esaslar1.pdf


ile de soru sorabilmektedir.
 
Uzaktan eğitim programlarında sınavların başlangıç ve bitiş tarihleri akademik
takvimde yer alır. Sınav tarihleri ise, sınavdan on beş gün önce akademik birim yönetim
kurulu tarafından tespit edilir ve internet üzerinden yayınlanır. Bir dersin eğitim-
öğretimi ile ilgili yarıyıl içi ara sınavı, araştırma, inceleme, uygulama, proje, bitirme
ödevi ve benzeri çalışmalardan elde edilen notlar, ara sınav ve yarıyıl içi notu olarak
belirlenir. Bu yöntemle bulunacak notta 0,5 ve yukarısı tam sayıya yükseltilir. Ara
sınav ve yarıyıl içi notunun başarı notuna etkisi %20 dir. Ara sınav ve yarıyıl sınavları
internet ortamında yapılır. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalara mazeretsiz olarak
katılmayan veya anılan çalışmaları yapmayan öğrenciye, katılmadığı yarıyıl içi
çalışmanın her biri için 0 (sıfır) notu verilir. Ara sınav ve yarıyıl içi notu, sınavların
bitiş tarihinden itibaren en geç 1 (bir) hafta içinde otomasyon üzerinden ilan edilir. 
 Yarıyıl sonu başarı notunun belirlenmesinde; KSÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Ancak, ara sınav ve yarıyıl içi notu ve
yarıyıl sonu sınav notu % ağırlığı; yarıyıl içi çalışmalarının % 20’si yarıyıl sonu sınav
notunun % 80’i alınarak bağıl değerlendirme sistemine göre yarıyıl başarı notu
belirlenir ve harf notuna dönüştürülür. Harf notları, öğretim elemanı tarafından,
öğrenci otomasyon sistemine girilerek öğrenci işleri daire başkanlığına verildiği anda
kesinleşir ve ilan edilir. Uzaktan eğitim programlarında çevrimiçi test veya yazılı
sınavların değerlendirmesi ilgili öğretim elemanı tarafından yapılır. Çevrim İçi Sözlü
Sınav önceden hazırlanmış, cevapları ve puan değeri belirlenmiş sözlü sınav sorularının
öğrenci tarafından sesli ve görüntülü olarak yapılır ve öğretim elemanı tarafından
öğrenci değerlendirilir. Ancak sürecin kayda alınması zorunludur. Öğrenci
performansı, dijital olarak hazırlanıp gönderilen materyal üzerinden öğretim elemanı
tarafından değerlendirilir. Bu süreçte performans değerlendirmesinin nesnel olabilmesi
için değerlendirme ölçütleri ve puanlama anahtarının öğretim elemanı tarafından
belirlenmesi ve ödevle birlikte öğrenciye iletilmesi gerekmektedir. Çevrim içi sunum
ile öğrenci değerlendirilebilir ancak değerlendirme kriterleri öğrenciye önceden
iletilmelidir. Öğrenciye proje ödevleri verilebilir değerlendirme öğretim elemanı
tarafından önceden belirlenen ve dersin amaç ve hedefleriyle örtüşen değerlendirme
kriterlerine göre yapılır. Değerlendirme kriterleri öğrenciye önceden bildirilmelidir.
Değerlendirme sonuçları öğrenci otomasyon sistemine girilir. Derse ilişkin
istatistiklere obs sisteminden ulaşılabilir.

Üniversitemizde öğrencilerin uzaktan eğitim süreçlerinde yaşadıkları güçlükleri belirlemek,
yaşanan sorunları zamanında çözmek, uzaktan eğitimde görüş ve önerileri almak gibi
amaçlarla uzem@ksu.edu.tr mail adresi ve 3 adet WhatsApp hattı kullanılmaktadır.
Öğrencilere bu yollarla teknik destek hizmeti de sağlanmaktadır. Öğrencilere hafta içi 09:00-
22:00 ve hafta sonu 11:00-16:00 saatleri arasında hizmet sunulmaktadır.   Uzaktan eğitim
sistemine ilişkin her gelişme sistem üzerinde öğrencilere bildirilmektedir. Günlük 250 üzeri
uzaktan eğitim destek sistemlerine başvuru yapılmaktadır. 2019-2020 Bahar Döneminde
yapılan memnuniyet anketi sonuçlarına göre öğrencilerin %40’ı uzaktan eğitim sürecinde
Whatsapp destek hatlarından yeterince hizmet aldığımı düşünmektedir.
 

Öğretim yöntem ve teknikleri (Aktif, disiplinlerarası çalışma, etkileşimli, araştırma/öğrenme odaklı)

Olgunluk Düzeyi: 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 yöntem ve teknikleri uygulanmakta ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmektedir.
Ancak bu uygulamaların sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır.

Kanıtlar

Uzaktan eğitimde hizmete sunulan öğrenme kaynakları.docx
ALMS_Egitmen_Kullanim Kilavuz.pdf
ALMS_Kullanici Kilavuz.pdf
Egitmen_ Kilavuz.pdf

mailto:uzem@ksu.edu.tr
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Uzaktan e%C4%9Fitimde hizmete sunulan %C3%B6%C4%9Frenme kaynaklar%C4%B1.docx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/ALMS_Egitmen_Kullanim Kilavuz.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/ALMS_Kullanici Kilavuz.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Egitmen_ Kilavuz.pdf


KSU- Uzaktan Ogretim Usul ve Es.pdf
KSU_UZEM Yönetmelik.pdf
KSU_UZEM_OnLisansVe LisansYonergeler.pdf
KSU_UZEM_YükLis Yonerge.pdf
ONLİNE SINAV ÖĞRENCİ KULLANIM KILAVUZU2.pdf
ödv1-dönüştürüldü 2.pdf
YÖK UZEM - Usul ve Esaslar1.pdf

Ölçme ve değerlendirme (Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme düzeylerine göre farklılaştırılmış
alternatif ölçme yöntem ve tekniklerine yer verme gibi)

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma programlarda öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirmeye ilişkin
uygulamalar vardır ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu ölçme ve değerlendirme
sisteminin sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır.

Kanıtlar

KSU - Uzaktan Ogretim Usul ve Es.pdf
KSU_ UZEM Yönetmelik.pdf
KSU_ UZEM_OnLisans Ve LisansYonergeler.pdf
ONLİNE SINAV ÖĞRENCİ KULLANIM KILAV.pdf

Öğrenci geri bildirimleri (Ders-öğretim üyesi-program-genel memnuniyet anketleri, talep ve öneri
sistemleri)

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma eğitim süreçlerinde öğrenci geri bildirimleri (ders, dersin öğretim
elemanı, uzaktan eğitim ortamı, diploma programı, hizmet ve genel memnuniyet seviyesi, vb.) sistematik
olarak (her yarıyıl ya da her akademik yılsonunda) alınmaktadır. Ancak alınan geri bildirimler iyileştirmeye
yönelik karar alma süreçlerinde kullanılmamaktadır.

Kanıtlar

Ek-22 Bahar Dönemi Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçlar.pdf
Ek-23 Yaz Dönemi Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçlar.pdf
Ek-24 20.11.2020-E.44711 Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değ.pdf
Ek-25 Ara Sınav Banner1.jpg
Ek-26 UZEM İstatistik Banner1.jpg

4. Öğretim Elemanları

KSÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde müdür, müdür yardımcısı,
yönetim kurulu öğretim üyeleri, danışma kurulu öğretim üyeleri bulunmaktadır. Uzaktan
eğitim sisteminde tüm öğretim elemanları ile iletişim belirlenen koordinatörler aracılığıyla
yapılmaktadır. Öğretim elemanlarına teknik destek talep üzerine verilmektedir. Ayrıca
öğretim yönetim sisteminde sanal sınıf planlama, ödev aktivitesi yükleme gibi konularda
eğitim videoları ve kılavuzlar Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi elemanları
Tarafından hazırlanmıştır. Bu materyaller hem Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi web sayfasında hem de öğretim yönetim sisteminde yüklüdür. KSÜ UZEM-
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Arş. Merkezi youtube kanalı bulunmaktadır. Kanalda öğretim
elemanlarına yönelik eğitim videoları bulunmaktadır. Akademik personele 2019 yılında
eğitim yönetim sistemi (eys) ve öğrenci bilgi sistemi (obs) kullanımına ilişkin yüz yüze
eğitimler verilmiştir. Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Ölçme ve
Değerlendirme Anabilim Dalı öğretim elemanlarınca uzaktan eğitim ölçme değerlendirme
konularında sanal eğitim toplantıları düzenlenmektedir. Üniversitemiz tıp fakültesi
akreditasyon çalışmaları kapsamında da bu eğitimler düzenlenmektedir.
 

Öğretim yetkinliği (Aktif öğrenme, ölçme değerlendirme, yenilikçi yaklaşımlar, materyal geliştirme,
yetkinlik kazandırma ve kalite güvence sistemi)

https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/KSU- Uzaktan Ogretim Usul ve Es.pdf
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https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/KSU_ UZEM_OnLisans Ve LisansYonergeler.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/ONL%C4%B0NE SINAV %C3%96%C4%9ERENC%C4%B0 KULLANIM KILAV.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Ek-22  Bahar D%C3%B6nemi %C3%96%C4%9Frenci Memnuniyet Anketi  Sonu%C3%A7lar.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Ek-23  Yaz D%C3%B6nemi %C3%96%C4%9Frenci Memnuniyet Anketi  Sonu%C3%A7lar.pdf
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Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma eğitim süreçlerinde yer alan öğretim elemanlarının öğretim yetkinliğini
geliştirmek üzere uygulamalar vardır ve bunlar tüm birimleri kapsamaktadır. Ancak bu uygulamaların
sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır.

Kanıtlar

Egitmen Kilavuz.pdf
KSU - Uzaktan Ogretim Usul ve Es2.pdf
KSU_ UZEM Yönetmelik 2.pdf
KSU_ UZEM_OnLisans Ve Lisans Yonergeler.pdf
KSU_UZEM_Yük Lis Yonerge.pdf

5. Öğrenme Kaynakları

Üniversitemiz öğretim yönetim sistemi üzerinden derse ilişkin materyaller dersin
müfredatına uygun şekilde haftalık olarak yüklenmektedir. Sistem üzerinden sanal sınıf
açılabilmekte, forum aktivitesi planlanabilmekte ve derse ilişkin eğitici videolar
yüklenebilmektedir. Öğrenciler çevrimiçi dersin dokümanına sistem üzerinde
erişebilmektedir. Öğretim yönetim sistemindeki çevrimiçi dersler çift yönlü iletişimi
desteklemektedir. Bu modelde öğrenci ve öğretim elemanı sanal sınıf ortamında çift yönlü,
sesli veya görüntülü olarak iletişimde bulunabilmektedir. Öğretim elemanına sesli ve
görüntülü soru sorabildiği gibi anlık mesaj ile de soru sorabilmektedir. Öğretim elemanı
tarafından hazırlanan ders materyalinin yanı sıra öğrenciler kütüphane hizmetlerine uzaktan
erişebilir, elektronik kitap indirebilir, makale gibi çeşitli kaynaklara ulaşabilir. Kütüphaneye
uzaktan erişimde kullanılacak Proxy ayarları detaylı bir şekilde anlatılmış ve kütüphanenin
web sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca üniversitemizde e-kütüphane ve cep kütüphanesi
uygulaması mevcuttur. E-kütüphanede 39923 e-kitap, 20128 süreli yayın bulunmaktadır.
Ayrıca KSÜ 2018-2022 Stratejik planının e-Üniversite alt yapısının geliştirilmesi
hedeflenmiş, Eğitim materyallerinin web ortamında paylaşımının artırılmasına, Kütüphane
otomasyonunun güncellenmesine ve öğrenci otomasyonunun daha verimli hale
getirilmesine ilişkin çalışmalar yapılmıştır.
 
Üniversitemizde engelli öğrenci birimimiz bulunmaktadır. Engelli Öğrenci Eğitim-Öğretim
Yönergesi ve Uzaktan Öğretim İle Yapılacak Derslerin Yürütülmesi Ve Sınavların
Yapılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Yönergesi doğrultusunda engelli öğrencilere birimler
tarafından uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç duydukları destek sağlanmaktadır. Buna göre
program koordinatörleri ilgili programda engelli öğrenci bulunup bulunmadığını
belirleyerek engel grubuna göre konusunda dersi veren öğretim elemanını bilgilendirmek ve
öğretim elemanı da engelli öğrencilerin engel durumuna göre uzaktan eğitim uygulamaları
içerisinde gerekli önlemleri almakla sorumlu kılınmışlardır.

Uzaktan eğitim sistemi içerisinde öğrenci motivasyonu ve katılımını sürekli kılmak için
çeşitli düzeylerde tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda KSU UZEM müdürlüğü tarafından
iletişim ve destek ekipleri oluşturulmuştur. Öğrenciler uzaktan eğitim ile ilgili yardım
taleplerini, uzem@ksu.edu.tr adresine veya WhatsApp numaralarına iletmektedirler. Öğrenci
sorunları KSU UZEM destek ekibi tarafından hızlı ve titiz bir şekilde takip edilmekte ve geri
bildirim sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin dersleri rahat bir şekilde takip etmesi, ödev
yükleyebilmesi ve sınavlarda ihtiyaç duyacakları destek konularına ilişkin detaylı kılavuzlar,
video anlatımları öğrencilerin istifadesine sunulmuştur.  2019-2020 Bahar Dönemi Uzaktan
Eğitim Memnuniyet Anketi sonuçlarına göre öğrencilerin yaklaşık yarısı (%47.1) uzaktan
eğitim sistemine yüklenen ders içeriklerinin yeterli olduğunu düşünmektedir. 2019-2020
yaz öğretimi uzaktan eğitim memnuniyet anket sonuçlarına göre öğrencilerin %44.7’si
sisteme yüklenen ders içerikleri yeterli görmektedir.

2019-2020 Bahar Döneminde öğrencilerin %51’i sahip olduğu teknolojik alt yapı
(bilgisayar, akıllı telefon, internet) ile uzaktan eğitimlere katılmakta sorun yaşamadığını
belirtmiştir. Öğrencilerin %40.7’si Uzaktan eğitim sistemindeki eğitsel içeriklerin yeterli
olduğunu düşünmektedir. Bahar döneminde öğrencilerin %54.8’i uzaktan eğitim
sisteminden genel olarak memnun olduklarını ifade etmiştir. 2019-2020 Yaz
Öğretiminde öğrencilerin %50.5’i sahip olduğu teknolojik alt yapı (bilgisayar, akıllı telefon,
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internet) ile uzaktan eğitimlere katılmakta sorun yaşamadığını belirtmiştir. Yaz öğretiminde
uzaktan eğitimde genel memnuniyet oranı %48.9’dur.

 

 

 

 

 

 
 

Tablo: KSÜ kütüphanesi abone olunan veri tabanları ve yazılımlar
Veri tabanları Veri tabanları
Agricultural &
Environmental
Science Database

American Chemical Society

Applied Science &
Business Periodicals
Retrospective Retro
Index

American Institute of
Physics(AIP)

 
Britannica Online

ASTM Standards and
Engineering Digital Library

 
CAB Abstracts

 
BMJ Online Journals

 
Clinical Key

 
Cambridge Journals Online

 
Ebook Central
(ProQuest)

 
EbscoHost

 
Elsevier Ebooks

 
Emerald eJournals Premier
Collection + Arşiv + Sociology,
Education Sciences eBooks

İdealonline IEEExplore
Hiperkitap iThenticate
Knovel E-Books Hukuk TÜRK
 
MathSciNet

 
Mendeley Referans Yönetim
Sistemi

 
Nature Journals

 
Micromedex Reproductive
Effects

Reaxys  
JSTOR Archive Journal Content

Oxford Journals  
PQ Dissertations & Theses

Sage Journal online Ovid Lww Total Access
 
Science Direct

 
SOBIAD Sosyal Bilimler Fen
Bilimleri, Sağlık Bilimleri
Dergilerinde Atıf Dizini

Scopus  
SpringerLink

Springer Nature 2017
e-kitap koleksiyonu

Springer Dergi Arşivi

Turnitin İntihal
yazılım 

 
Taylor and Francis



 
UpToDate

Web Of Science

 
Wiley Interscience
Journals

 

 

Öğrenme kaynakları

Olgunluk Düzeyi: Kurumun uzaktan/karma eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik
ve nicelikte öğrenme kaynakları birimler arası denge gözetilerek sağlanmaktadır. Ancak bu kaynakların
kullanımına yönelik sonuçlar izlenmemektedir.

Kanıtlar

ALMS_Kullanici Kilavu.pdf
ONLİNE SINAV ÖĞRENCİ KULLANIM KL.pdf

Engelsiz üniversite

Olgunluk Düzeyi: Engelsiz uzaktan/karma eğitim uygulamaları tüm birimleri kapsamaktadır. Ancak bu
uygulamanın sonuçları izlenmemektedir.

Kanıtlar

KSU - Uzaktan Ogretim Usul ve Es1.pdf
KSU_ UZEM Yönetmelik1.pdf

Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri

Olgunluk Düzeyi: Kurumda uzaktan/karma eğitim hizmetlerine uygun nitelik ve nicelikte rehberlik,
psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri tüm birimleri kapsayacak şekilde sağlanmaktadır. Ancak bu
uygulamanın sonuçları izlenmemektedir.

Kanıtlar

KSU UZEM Destek ekibi iletişim kanalları https.docx

6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi

Uzaktan eğitim yoluyla verilen programların eğitim amaçları ve hedeflenen öğrenme
çıktılarına ulaşma düzeyi dönemlik olarak, yıllık olarak ve program süresi sonunda
izlenmektedir. Bu kapsamda öğrencilere uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin memnuniyet
anketi de uygulanmıştır. 

Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi (Hazırlık okullarındaki dil eğitim programlarını da
kapsamaktadır.)

Olgunluk Düzeyi: Tüm uzaktan/karma program çıktılarının izlenmesine ilişkin uygulamalar
gerçekleştirilmiş ve bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu sonuçların değerlendirilmesi, karar almalarda
ve güncellemelerde kullanılması gerçekleştirilmemiştir.

https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/ALMS_Kullanici Kilavu.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/ONL%C4%B0NE SINAV %C3%96%C4%9ERENC%C4%B0 KULLANIM KL.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/KSU - Uzaktan Ogretim Usul ve Es1.pdf
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YÖNETİM SİSTEMİ

1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin vizyonu,
“uzaktan eğitim uygulamaları yoluyla sunulan hizmetlerde uluslararası düzeyde kaliteyi yakalamak ”;
misyonu ise “Uluslararası düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip; bilinçli, özgüveni tam; özgün
düşünebilen; kamu ve özel kuruluşların ihtiyaçlarına her açıdan cevap verebilen nitelikli bireylerin
yetiştirilmesi amacıyla internet teknolojileri altyapısını kullanan uluslararası standartlarda faaliyetler
yürütmektir”. Stratejik amacı ise; kısa vadede ulusal düzeyde, uzun vadede ise uluslararası düzeyde uzaktan
eğitim faaliyeti gerçekleştiren kurumlar arasında ön sıralarda yer almaktır. 
Bu bağlamda uluslararası düzeyde kalitede hizmet sunma anlayışına uygun olarak 2013-2014 Eğitim Öğretim
Yılından itibaren Sağlık Kurumları İşletmeciliği, İşletme, Kamu Yönetimi, Dış Ticaret ve Kambiyo Uzaktan
Eğitim Yüksek Lisans Programlarında, Sağlık Yönetimi, Hemşirelik ve İlahiyat Lisans Tamamlama
programlarında ve Çağrı Yönetimi ön lisans programında eğitim öğretim faaliyetleri başarılı bir şekilde
yürütülmektedir.
Üniversitemizde pandemi sürecinden önce 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başında örgün ve uzaktan eğitim
süreçlerinin entegre edildiği hibrit bir sistem olan Eğitim Yönetim Sistemi, bütün birimlerde bu sistem için
gerekli eğitim verilerek uygulamaya alınmıştır. 
Üniversitemiz uzaktan eğitim sürecinde bulunması gereken süreçleri
(https://portal.yokak.gov.tr/makale/uzaktan-egitim-ve-kalite-guvence-sistemi/) yönetmek için
gereken sistemleri kurmuştur.

 
Üniversitemizde uygulanmakta olan Uzaktan Eğitim Süreçleri, KSÜ Uzaktan Öğretim ile Yapılacak Derslerin
Yürütülmesi ve Sınavların Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülmekte olup, süreç
yönetiminin işleyişine aşağıda yer verilmiştir.
İçerik geliştirmede, her bir ders için, dersi veren ve alanında uzman olan öğretim üyeleri görev almakta,
öğrencilerimiz de oluşturulmak istenilen yetkinlik gereksinmeleri dikkate alınarak hazırlanan materyaller,
sınavlar, ödevler vb., gerekli bütün araçları içeren bütünleşik bir yönetim sistemi olan ALMS (Advancity)
aracılığıyla öğrencilere sunulmaktadır. Uzem Personeli’de Öğretim Üyelerimize gerekli destek hizmetini
sağlamaktadır. Düzenlenen öğrenci memnuniyet anketleriyle de öğrenci merkezli bir eğitim öğretim süreci
tasarlanmaya ve yürütülmeye çalışılmaktadır.
Öğrenme yönetim sistemi olarak ALMS (Advancity) satın alma yoluyla temin edilmiştir. ALMS uzaktan eğitim
programlarının ders yönetimleri için kullanılmaktadır. ALMS materyaller, sınavlar, ödevler vb. gerekli bütün
araçları içeren bütünleşik bir yönetim sistemidir Eş zamanlı içerik sunum yazılımı olarak ise ALMS ile entegre
çalışan Perculus + yazılımı satın alma yoluyla temin edilmiştir. Daha önce 1000 kişi olan eş zamanlı kullanıcı
sayısı geliştirmelerle 4000 eş zamanlı kullanıcı ve sınırsız eşzamanlı sınıf imkanına ulaşılmıştır. Uzaktan
eğitim programlarında canlı derslerin yapılması için kullanılmaktadır. ALMS sistemi ve bu sistemin
kullanımına yönelik tüm süreçlere ilişkin kullanıcı kılavuzları UZEM web sitesinde öğrencilerin ve öğretim
elemanlarının kullanımına açıktır.
Uzaktan eğitim programlarında ara sınavlar ve final sınavları test, klasik yazılı, ödev, proje vb. yöntemlerle
gerçekleştirilebilmektedir. Sınavların yapılması ve değerlendirilmesi web ortamında, öğrenme sistemi
üzerinden dersin öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınavların yapılmasında Uzem Personeli’de
destek hizmeti sağlamaktadır. 
Ders malzemelerinin ve etkinliklerinin tasarımında Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
bünyesinde öğretim üyelerimize öğretim tasarımı, içerik geliştirme ve ölçme – değerlendirme birimleri
tarafından gerekli destek verilmektedir. 
Uzaktan eğitim alanında uzman akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda, programlarda görev alan öğretim
üyelerine gerekli destek sağlanmaktadır. Programlarda görev alan öğretim üyelerinin de yer aldığı istişare ve
değerlendirme toplantıları yapılmıştır. 
Dersler için seçilen uzaktan eğitim modeline uygun okuma metinleri, bireysel çalışma materyalleri, alıştırma ve
ders videoları gibi malzemeler, dersi veren öğretim üyeleri tarafından sisteme yüklenmekte, UZEM personeli de
bu konuda gerekli destek hizmetini sunmaktadır. Ders materyalinin hazırlanmasında ayrıca dışardan hizmet
sunumu alınmamaktadır
Ders materyalleri, alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanmakta, hazırlanan bu materyaller UZEM
personelinin desteğiyle sistem üzerinden öğrencilere sunulmaktadır. 

https://portal.yokak.gov.tr/makale/uzaktan-egitim-ve-kalite-guvence-sistemi/


Öğrenenler arasında meydana getirilecek etkileşimler canlı sınıflar, ders forumları, öğrenci bilgi sistemi, e-
posta sistemi ve sosyal paylaşım siteleri ile grup tabanlı öğrenme aktiviteleri ile gerçekleştirilmektedir.
Öğrenciler canlı sınıflarda öğretim üyelerine soru sorabildikleri gibi diğer öğrencilere de soru sorup görüş
bildirebilmektedirler. Bunun yanı sıra yine mesaj aktiviteleri ve genel veya ders bazlı forum uygulamaları gibi
tartışma ortamlarında öğrenciler birbirleri ile iletişim kurabilmektedir. Öğrencilere verilecek ödevlerle grup
çalışmaları düzenlenmekte ve bu aktiviteler aracılığıyla öğrenciler arasında bir etkileşim ortamı
oluşturulmaktadır. 
Dönem içerisinde öğreticiyi eş zamanlı bir şekilde öğrencilerle buluşturacak canlı sınıf uygulamaları
yapılmaktadır. Ayrıca eş zamansız mesajlaşma, forum aktiviteleri gibi iletişim kanalları ile gelen sorulara
öğretim elemanları tarafından cevap verilmektedir. Bunun yanı sıra öğrenci materyal etkileşimi sonucu tutulan
öğrenci kayıtları öğretim elemanları tarafından incelenerek öğrencilere gerekli dönütler verilebilmektedir.
Programlarda etkileşim Öğrenim yönetim sistemi yardımıyla internet üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Derslerde, dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanmış olan görsel ve işitsel ve doküman içeriği öğrencilere
sunulmaktadır. Yüklenen materyaller öğrenci davranışlarını takip edebilmekte ve içerisinde bulundurduğu
etkileşimli alıştırmalar ile öğrencilere çeşitli dönütlerde bulunabilmektedir. 
Öğrenci danışmanlarımız öğrencilerimizin ders kayıt vb. öğrenci işlemlerini takip ederken, dersi veren öğretim
elemanlarımız akademik anlamda etkileşimli öğrenme içeriklerinin yanı sıra ders içi forum, sanal sınıf, ödev ve
proje aktivitelerinde de öğrencilerimize destek olmaktadırlar.
Öğrencilerimize Merkezimiz bünyesinde ve Üniversitemizin tüm programlarında oluşturulan whatsapp destek
hatlarıyla hizmet verilmektedir. Öğrencilerimiz merkez personelimize ve tüm öğretim elemanlarımıza anlık
ulaşabilme imkanına sahiptirler. 
Uzaktan öğretim sistemi ve canlı ders sisteminde karşılaşılan sorunlar için teknik personeller telefonla ve e-
posta ile iletilen sorunlara anında müdahale etmektedir. Aynı zamanda bu teknik personellerimiz canlı derslerin
işleyişlerini takip etmekte ve oluşan sorunlara anında çözüm bulmaktadır.
Eğitim-öğretim sürecinde kullanılan etkileşimli öğrenme içeriklerinin yanı sıra ders içi forum, sanal sınıf, ödev
ve proje aktiviteleri de bulunmaktadır. Etkileşimler, dersin öğretim elemanı ve akademik danışmanlar
tarafından gerçekleştirilmektedir.   Sözü edilen destekler her ders için ayrı forumlar, anlık mesajlar ve e-posta
gibi iletişim araçları ile sunulmaktadır.
Öğrencilerimiz, Üniversitemizin tüm sosyal imkânlarından ve Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen sosyal
etkinliklerden yararlanabilmektedir.
Programda yer alan dersler için belirlenen bilimsel araştırmalar okuma listesinde yer verilmekte ve öğrencilerin
ek okumalara yönlendirilmesi sağlanmaktadır Ders kaynakları elektronik kitaplar, e-içerik, alıştırma ve diğer
görsel ve işitsel destek kaynakları internet üzerinden sunulmaktadır. Üniversitemiz kütüphanesindeki çevrimiçi
veri tabanları, abone olunan online kitaplar, dergiler tüm öğrencilerimizin kullanımına açıktır.

Süreç yönetimi

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma eğitime ilişkin süreçler tüm birimleri ve alanları kapsayacak şekilde
tanımlanmıştır ve tüm uygulamalar süreçler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Ancak süreç performans
sonuçları izlenmemekte veya süreç performans sonuçları karar almalarda kullanılmamaktadır.

Kanıtlar

Egitmen_Kullanim Kilavuz.pdf
KSU UZEM Yönetmelik.pdf
KSU Uzaktan Ogretim Usul ve Esaslar.pdf
Kullanici Kilavuzu.pdf
Bahar Dönemi Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları.pdf
eğitim yönetim sistemi pdf.pdf
İNTİHAL PROGRAMLARI.pdf
İSTATİSTİKLER.pdf
Uzaktan Eğitim ölçme ve değerlendirme.pdf
UZEM_BirimRaporu.pdf
Yaz Dönemi Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları.pdf
Yaz Öğretimi Uygulama Esasları_0_2854722.pdf

2. Bilgi Yönetim Sistemi

Uzaktan eğitim için sistemin bütün unsurlarının bilgi güvenliği ve etik boyutlarında korunuyor olması,

https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Egitmen_Kullanim Kilavuz.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/KSU  UZEM Y%C3%B6netmelik.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/KSU Uzaktan Ogretim Usul ve Esaslar.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Kullanici Kilavuzu.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Bahar D%C3%B6nemi %C3%96%C4%9Frenci Memnuniyet Anketi  Sonu%C3%A7lar%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/e%C4%9Fitim y%C3%B6netim sistemi pdf.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/%C4%B0NT%C4%B0HAL PROGRAMLARI.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/%C4%B0STAT%C4%B0ST%C4%B0KLER.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Uzaktan E%C4%9Fitim %C3%B6l%C3%A7me ve de%C4%9Ferlendirme.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/UZEM_BirimRaporu.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Yaz D%C3%B6nemi %C3%96%C4%9Frenci Memnuniyet Anketi  Sonu%C3%A7lar%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Yaz %C3%96%C4%9Fretimi Uygulama Esaslar%C4%B1_0_2854722.pdf


bilgilerin gizliliğinin sağlanması, içeriklerle ilgili telif haklarının korunması, bilgilerin kayıt altına alınması son
derece önemlidir. Bu hususlar doğrultusunda uzaktan öğretime ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Öğretim
elemanlarına ve öğrencilerimize yönelik çeşitli bilgilendirmeler verilerek bu boyutlara ilişkin eksikler
giderilmeye çalışılmaktadır.

Bilgi güvenliği ve güvenilirliği

Olgunluk Düzeyi: Uzaktan/karma eğitim süreçleri içerisinde bilgi güvenliği ve güvenirliğinin sağlanmasına
yönelik bütünleşik uygulamalar bulunmakta ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmektedir. Ancak
bu uygulamaların sonuçları izlenmemekte veya karar almalarda kullanılmamaktadır.

Kanıtlar

KSU UZEM Destek ekibi iletişim kanalları.docx
KSU_ UZEM Ön Lisans - Lisans Yonergeler.pdf
ONLİNE SINAV ÖĞRENCİ KUL. KILAVUZU.pdf
Ödev Dön. Eğt..pdf
YÖK - UZEM - Usul ve Esaslar.pdf
Yönetim Sistemi-2.docx

https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/KSU UZEM Destek ekibi ileti%C5%9Fim kanallar%C4%B1.docx
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/KSU_ UZEM %C3%96n Lisans - Lisans Yonergeler.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/ONL%C4%B0NE SINAV %C3%96%C4%9ERENC%C4%B0 KUL. KILAVUZU.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/%C3%96dev D%C3%B6n. E%C4%9Ft..pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Y%C3%96K - UZEM - Usul ve Esaslar.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ksu/2019/ProofFiles/Distance/Y%C3%B6netim Sistemi-2.docx

	UZAKTAN EĞİTİMDE KALİTE GÜVENCESİ EK RAPORU
	KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
	2020
	KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ
	1. Misyon ve Stratejik Amaçlar
	EĞİTİM VE ÖĞRETİM
	1. Programların Tasarımı ve Onayı
	2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi
	3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme
	4. Öğretim Elemanları
	5. Öğrenme Kaynakları
	6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi
	YÖNETİM SİSTEMİ
	1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı
	2. Bilgi Yönetim Sistemi


