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SUNUŞ 

 Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADYÜ UZEM), 

T.C. Resmi Gazetesinde 27 Mayıs 2014 tarih ve 29012 sayılı yönetmelik gereği kurulmuştur. 

 ADYÜ UZEM’ in kuruluş misyonu istikametinde günümüz teknolojik gelişim ve 

değişimlerine istinaden faaliyetlerini uzaktan eğitim yoluyla; yaşam boyu öğrenme, bilimsellik, 

özgürlükten yana gerçekleştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda 2015-

2016 Güz yarıyılından itibaren Ortak Zorunlu Dersler Bölüm Başkanlığına bağlı olan Türk Dili I-II, 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Yabancı Dil I-II ve üniversitemiz çeşitli bölümlerle okutulmakta 

olan Temel Bilgi Teknolojileri (Bilgisayar), Bilişim Teknolojileri dersleri ADYÜ UZEM bünyesinde 

verilmeye başlamış ve geliştirilerek dersler verilmeye devam etmektedir. Bugün tüm ortak dersler 

Ortak Zorunlu Dersler Bölüm Başkanlığından alınmış ve merkez müdürlüğümüz sorumluluğunda 

devam ettirilmektedir. 

 Önceliklerimiz zarfında üniversitemiz bünyesindeki tüm öğrencilerimize ortak zorunlu 

derslerin tüm materyallerini çevrimiçi ortamda Mergen Öğrenim Yönetim Sistemi (ÖYS) yazılımıyla 

etkin bir şekilde sunarak, şeffaf ve güvenilir bir şekilde sınavlarının yapılması ve eğitimlerini almaları 

yer almaktadır.  

 2021-2022 Güz döneminden itibaren uzaktan eğitim (Önlisans, Lisans Tamamlama, Lisans) 

programları açmak için hazırlıklarımız (videolar, ders içerikleri, müfredat vb.) devam etmektedir. 

Yine aynı zamanda uzaktan tezsiz yüksek lisans programları açma hazırlıklarımız da devam 

etmektedir. 

 Bu çalışmalarımızda bize desteğini esirgemeyen başta Sayın Rektörümüz Mehmet 

TURGUT’a, heyetine ve çalışmalarımıza emek veren tüm akademik ve idari personele merkez 

müdürlüğümüz ve şahsım adına teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

 Bilgilerinize arz ederim. 

            Prof. Dr. Cumhur KIRILMIŞ 

                      Rektör Yardımcısı 

1. GENEL BİLGİLER 

 Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADYÜ UZEM) 

2014 yılından itibaren faaliyetlerine başlamıştır. Uzaktan Eğitim Yönetmeliği 27/05/2014 tarihi ve 

29012 sayısı ile Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır. 
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1.1. Misyon ve Vizyon 

1.1.1. Misyon (Görev) 

 ADYÜ UZEM’in ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapı, sistem ve servisleri sağlamakla görevli 

bir uygulama ve araştırma merkezidir. Uzaktan öğrenme ve öğretmeyi mükemmel biçimde yürütmek 

ve geliştirmek için kalite anlayışı ile yeni ve yenilikçi teknolojiler kullanarak Ar-Ge çalışmaları 

yürütmek ve bunları eğitim-öğretimde uygulayıp topluma yaymaktır. Gelişen ve değişen teknolojik 

koşullarda hedeflenen amaçlar doğrultusunda Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve 

Araştırma Merkezi’nin misyonu aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: 

 Uzaktan eğitim ile verilen dersler ve uygulamalar için ilgili altyapıyı geliştirmek ve teknik 

standartları belirlemek, 

 Uzaktan eğitim ile verilen dersler için, ders öğretim elemanlarınca hazırlanan dersleri akredite 

etmek, teknik ve altyapı desteği sunmak, 

 Uzaktan eğitim süreçleri ile ilgili çalışmaları takip etmek ve değerlendirilmesini sağlamak, 

 Uzaktan eğitim faaliyetlerinin etkin ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için üniversite 

içi ve üniversite dışındaki kurumlarla iş birliği yapmak, 

 Uzaktan eğitim süreçleri  ve yükseköğretim yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak, 

İhtiyaç duyulan eğitim programlarını gerçekleştirmektir. 

1.1.2 .Vizyon (Hedef) 

 Gelişen teknoloji ve eğitim sisteminde yeni eğitsel yönelimleri takip ederek, çağdaş eğitim ve 

öğretim sunan ve vizyonunda belirtilen amaçlara ulaşabilmesi için Adıyaman Üniversitesi Uzaktan 

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin vizyonu  aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:  

 Üniversitemiz öğretim elemanlarının sahip olduğu yüksek bilgi birikimi ve tecrübelerini, 

isteyen herkese uzaktan eğitim teknolojileri ile ulaştırmak, 

 Uzaktan eğitim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanarak eğitimin kalitesini arttırmak, 

 İşbirlikçi çalışmayı temel alan yenilikçi, katılımcı ve paylaşımcı bir süreç yönetimini 

uygulamak, 

 Çalışanların ve öğrencilerin memnuniyetini ve kişisel gelişimlerini esas alan, 

 Tüm bireyler için hayat boyu eğitim ve sınırsız öğrenmeyi amaç edinen, isteyen herkese 

uzaktan eğitim teknolojileri ile ulaştırmayı hedefleyen, 

 Evrensel değerleri temel alan, çağdaş bir eğitim ve öğretim sunan, bulunduğu bölgenin sosyo-

ekonomik yapısını değiştiren, tercih edilebilir saygın üniversitemizin araştırma ve uygulama merkezi 

birimi olmaktır. 
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1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

1.2.1. Merkezin Yönetim Organları 

1.2.1.1. Müdürün Görev ve Yetkileri 

 Merkez Müdürü; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör 

tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, 

görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde 

yerine Müdür yardımcılarından birisi, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinden 

en kıdemli olanından başlamak üzere bir Yönetim Kurulu üyesi vekâlet eder. Müdürün görevi sona 

erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine 

yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak 

görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevleri şunlardır: 

 Merkezi temsil etmek. 

 Yönetim Kuruluna başkanlık etmek. 

 Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak. 

 Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak. 

 Merkez birimlerini Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek. 

 Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak. 

 Üniversiteye bağlı enstitüler, fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve 

araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı birim ve bölümlerde uygulanan uzaktan eğitim programları 

ve faaliyetlerine ilişkin eşgüdümü sağlamak. 

 Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim 

Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak. 

 Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak. 

 Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili merkezler ile işbirliği yapmak. 

 İnternet üzerinden sanal eğitim yapacak olan ön lisans, lisans, lisansüstü 

programların/bölümlerin başkanlarının, ilgili kurumların yöneticilerinin görüşlerini alarak Rektör 

onayına sunmak. İnternet üzerinden sanal eğitim yapan bölümlerin akademik programlarının 

görüşülmesi sırasında ilgili yüksekokul, fakülte ve enstitü kurullarında ilgili bölüm başkanlarıyla 

birlikte görüşmelere katılmak. 
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1.2.1.2. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kadrosu 

Unvanı Adı Soyadı  Görevi 

Dr. Öğr. Üyesi Ferdi DOĞAN  Müdür 

Öğr. Gör. Burak YILMAZSOY  Müdür Yardımcısı 

Öğr. Gör. Tuncay CİGAL  Müdür Yardımcısı 

1.2.1.3. Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri 

 ADYÜ UZEM Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile Rektör tarafından 

Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilecek dört kişi olmak üzere toplam 

yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin her hangi bir 

nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Müdür, 

Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt 

çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy 

yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

 Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak. 

 Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek. 

 Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların, eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara 

katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek. 

 Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak. 

 Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak. 

 Üniversitenin bölüm başkanlıklarına bildirilmek üzere programlarda okutulacak ders 

içerikleriyle ilgili tavsiye kararları almak. 

 Üniversite program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili tavsiye kararları almak. 

 Üniversite programlarında yer alacak web içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden 

geçirmek, konuyla ilgili bölümlere bildirmek. 

1.2.1.4. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Üyeleri 

Unvanı Adı Soyadı  Görevi 

Dr. Öğr. Üyesi Ferdi DOĞAN  Müdür 

Öğr. Gör. Burak YILMAZSOY  Müdür Yardımcısı 

Öğr. Gör. Tuncay CİGAL  Müdür Yardımcısı 

Doç. Dr. Gülden AKDAĞ GÜRSOY  Üye 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KUTLU  Üye 

Dr. Öğr. Üyesi Fadime TİKBAŞ APAK  Üye 

Öğr. Gör. Dr. Özgür ERBULUT  Üye 
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1.3. Faaliyet Alanlarımız 

 Merkezimiz birçok amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 

 Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim 

kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri dersler, eğitim programları planlamak ve bu 

faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamak. 

 Uzaktan yükseköğretim kapsamında Üniversiteye bağlı eğitim kurumları ile diğer 

yükseköğretim kurumları için dersler ve programlar planlamak ve yürütmek. 

 İlgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye’nin ve dünyanın farklı üniversitelerinde alanında 

uzman akademisyenler ile ortak çalışmalar yürüterek lisansüstü sınavları için gerekli altyapıyı 

sağlamak. 

 Merkezin amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eğitime 

ilişkin tüm teknik işleri yürütmek. 

 Uzaktan eğitimin teknolojik ve iletişim altyapısı konularında, ulusal ve uluslararası kurum ve 

kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini sağlamak. 

 Üniversitenin, diğer üniversiteler ve iletişim hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarla uzaktan 

eğitim konularına ilişkin iletişimi sağlamak ve sürdürmek. 

 Uzaktan eğitime ilişkin mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler ve uygulamalar 

planlamak ve düzenlemek. 

 Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak. 

 Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için Adıyaman Üniversitesi 

ilgili birimleri ile işbirliği içinde ders içerikleri hazırlamak. 

 Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders 

içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmalık yapmak, gerekli 

koordinasyonları sağlamak. 

 Bilgi toplumu geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki 

uygulamaların e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar 

yapmak. 

 Kamu ve özel kuruluşlar ile kişilere uzaktan eğitim kapsamında verilecek yaşam boyu eğitime 

yönelik ders, seminer, konferans ve benzeri çalışmalara yönelik proje geliştirmek, geliştirilen 

projelerin hayata geçirilmesini sağlamak. 

 Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği 

yapmak. 
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 Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitime bağlı her türlü görevin 

güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek. 

2. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER 

2.1. Fiziksel Yapı 

İdari Büro Adı 
Kullanım 

Alanı 
Nerede Olduğu 

Öğretim Elemanı ve Memur Odası 80 m2 Merkezi Derslikler Binası B-Blok 2. Kat 

Müdür Odası 60 m2 Merkezi Derslikler Binası B-Blok 1. Kat 

Depo 10 m2 Merkezi Derslikler Binası B-Blok 2. Kat 

 

2.2. Teknolojik Kaynaklar 

Teknolojik Kaynaklar 2019 (Adet) 2020 (Adet) 
2021 (Adet) 

Öğrenme Yönetim Sistemi Sunucusu 1 1 1 

BTK Anlaşmalı Sunucu 8 12 12 

Laptop - 1 1 

Masaüstü Bilgisayar 1 2 2 

Çok Fonksiyonlu Fotokopi Cihazı 1 1 1 

Yazıcı 1 1 1 

 

2.3. Verilen Hizmetler 

2020-2021 Eğitim - Öğretim yılı bahar döneminde pandemi nedeniyle uzaktan eğitim devam 

ettiğinden dolayı tüm dersler ADYÜ UZEM MERGEN ÖYS sistemi üzerinden verilerek çevrim içi 

sınavları yapılmıştır. 2021-2022 Eğitim - Öğretim yılı güz döneminde yüz yüze eğitime dönülmüştür 

ve ADYÜ UZEM MERGEN ÖYS üzerinden 5i ders süreçleri yürütülmüştür. Ders içeriklerinin 

oluşturulması amacıyla yürütülen stüdyo çalışmaları tamamlanmıştır.  

ADYÜ UZEM tarafından verilen hizmetler;  

 Üniversitemiz genelinde Yabancı Dil dersi muafiyet sınavı, 

 Üniversitemiz genelinde önlisans ve lisans birimlerine ortak derslerin eğitimini vermek 

 Üniversitemiz genelinde önlisans ve lisans birimlerinde ortak derslerim tüm sınav sürecini 

gerçekleştirmek, 

 Üniversitemiz Tıp Fakültesi Komite sınavlarını gerçekleştirmek, 

 Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Elemanlarının sınavlarını gerçekleştirmek, 
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 Sağlık Bilimleri Fakültesi mensubu hocalarımızın talep etmesi halinde, sınav sorularının 

dizgesi, gruplu sınav hazırlığının yapılması ve sınav sonrası değerlendirme işlemleri, 

 Ders içerikleri geliştirmek, 

 Ders videoları çekimi, montajı ve yayınlanması, 

 Öğrenci bilgi sistemi ile uzaktan eğitim sisteminin entegrasyonun sağlanması, 

 Uzaktan eğitim ve sınav alanında akademisyenlere danışmanlık, 

 Uzaktan eğitim sisteminin kullanımı ve sınav alanında öğrencilere danışmanlık. 

2.3.1. Ortak Zorunlu Dersler Sınav Süreci 

 2020-2021 Eğitim - Öğretim yılı bahar dönemi ve 2021-2022 Eğitim - Öğretim yılı güz dönemi 

içerisinde, "Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi" gereği;  

 Ortak zorunlu derslerin sınavları,  

 Türkçe öğretimi uygulama ve araştırma merkezi sınavları, 

 Lisansüstü tez savunmaları, 

Çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir.  

2.4. İnsan Kaynakları 

Unvanı Adı Soyadı  Görevi 

Dr. Öğr. Üyesi Ferdi DOĞAN  Müdür 

Öğr. Gör. Burak YILMAZSOY  Müdür Yardımcısı 

Öğr. Gör. Tuncay CİGAL  Müdür Yardımcısı 

 

2.5. Destek Hattı 

 Sunum hazırlama, ders videosunun çekilmesi, sistem kullanımı, gerekli program araçlarının 

kurulumu-kullanımı ile ilgili ADYÜ UZEM WhatsApp destek hattı üzerinden belirtilen konular ve 

talepler doğrultusunda teknik destek verilmiştir. 

ADYÜ UZEM 

WhatsApp Destek Hattı 

İletişim No 

0552 913 08 80 
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2.6. Teşkilat Yapısı 

 

2.7. Uzaktan Eğitim Yoluyla Verilen Dersler 

Uzaktan Eğitim Araştırma ve 

Uygulama Merkezi ile 

Verilen Dersler 

Dersler 

Türk Dili I 

Türk Dili II 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

Yabancı Dil I 

Yabancı Dil II 

Temel Bilgi Teknolojileri I 

Temel Bilgi Teknolojileri II 

Bilişim Teknolojileri I 

Bilişim Teknolojileri II 
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3. 2021 YILI UZAKTAN EĞİTİM 

3.1. 2020 - 2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Süreci 

 2020-2021 yılı bahar döneminde pandemi nedeniyle uzaktan eğitim devam etmiştir. Lisansüstü 

programlar dışında tüm akademik birimlerin eğitim - öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim ile verilmesi 

yönünde karar alınmıştır. Bu ders döneminde 3387 ders ve 12243 öğrenci ile eğitim öğretim 

faaliyetleri çevrim içi olarak sürdürülmüştür. 

3.2. 2021 - 2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Süreci 

 2021-2022 yılı güz döneminde yüz yüze eğitime dönülmüştür. Ortak dersler kapsamında yer 

alan Türk Dili I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Yabancı Dil I, Temel Bilgi Teknolojileri I, Bilişim 

Teknolojileri I dersleri ve uzaktan eğitim ile verilmesi kararlaştırılan diğer dersler Uzaktan Eğitim 

Birimimiz tarafından verilmiştir. Aynı zamanda bu derslerin sınavları da çevrim içi olarak 

gerçekleştirilmiştir.  

4. AMAÇ ve HEDEFLER  

4.1. Birimin Amaç ve Hedefleri 

 Merkezimizin amacı; Adıyaman Üniversitesinin uzaktan eğitim yoluyla ön lisans, lisans ve 

lisansüstü öğrencileri uzaktan eğitim tercihli seçmeli dersleri yürütmek, uzaktan eğitim yoluyla 

mesleki sertifika kursları açmak, uzaktan eğitim önlisans, lisans ve yüksek lisans programları 

açmaktır. Müdürlüğümüzce yürütülen çevrimiçi sınav süreçlerini sürekli geliştirerek şeffaf ve daha 

güvenilir olmasını sağlamaktır. Yaşam boyu uzaktan eğitim yoluyla eğitim ve öğretimi desteklemek 

gerek kamu, gerek özel sektör ve hatta uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesine katkıda 

bulunmak amacıyla ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalar yapmak. 

 Gelecek Dönem Hedefleri; 

 Birim olarak üniversitemiz Meslek Yüksekokulu ve Fakültelerini Önlisans, Lisans, Lisans 

Tamamlama ve Tezsiz Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans programları açılması konusunda desteklemekte 

ve süreci kendilerine hatırlatmaktayız. Bu programlarla birlikte farklı sertifikalı eğitim programlarının 

açılması düşünülmektedir. 

 Bu hususta Yüksek Öğretim Kurumu yönetmeliklerine istinaden yeni bölümlerin açılması 

yönelik araştırmalar yapmaktayız. İlimize ve bölgemize uygun programlar için istişare süreçlerini 

yürütmekteyiz. 
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4.2. Temel Politika ve Öncelikler  

 Uzaktan eğitim yoluyla örgün ve ikinci öğretime ilave olarak yeni önlisans, lisans ve 

yükseklisans programları açmak. 

 Kamu, özel sektör ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda ulusal 

ve uluslararası düzeyde uzaktan eğitim yoluyla eğitimler, kurslar, seminerler, konferanslar, meslek içi 

eğitimler, yaşam boyu öğrenme ve sertifika programları düzenlemek, projeler hazırlamak ve 

danışmanlık hizmetleri vermek. 

 Üniversitemiz tarafından düzenlenen her türlü kurs, eğitim ve sertifika programlarına uzaktan 

eğitim altyapısı ile destek vermek. 

 Üniversitemiz genelindeki en çok verilen ortak seçmeli dersleri de öğrencilerin isteği 

doğrultusunda uzaktan eğitim yoluyla alternatif bir öğretim olanağı sunmak. 

 Üniversite birimlerinde bu amaçla yürütülen her türlü faaliyetin eş güdüm ve koordinasyonunu 

sağlamak. 

 Üniversitenin uygun gördüğü konularda, ilgili birimlerin düzenleyecekleri her türlü eğitsel 

çalışmaların organizasyonu ve yürütülmesi görevlerini yerine getirmek. 

 Sınav sistemini daha güvenilir hale getirmek. 

5. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİMESİ  

5.1. Güçlü Yönlerimiz 

 Genç ve dinamik öğretim elemanı kadromuzun yanında tecrübeli öğretim üyelerinin  eğitim 

verebilme potansiyeli. 

 Pandemi sürecinin uzaktan eğitimle verilmesi zorunluluğunun ortaya çıkması ve dünya 

genelinde açık ve uzaktan eğitim sisteminin yaygınlaşarak benimsenmesi. 

 Yeterli deneyim ve tecrübeye sahip olunması. 

 Anadolu Üniversitesi ile yürütülen proje ile oluşturulan Mergen Öğrenme Yönetim Sistemi. 

 Özgün ders içeriklerinin hazırlanabilmesi için kullanılacak çekim stüdyosuna sahip olunması 

 

5.2. Zayıf Yönlerimiz 

 Fiziksel mekân sorunları. 

 Akademik personel sayısındaki yetersizlik. 

 Teknolojik eksik ve yetersiz donanımların olması. 

 İdari personel yetersizliği. 
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5.3. Tehditler  

 Teknik problemler nedeniyle (internet, elektrik kesintileri) nedeniyle canlı derslerin aksaması. 

 Teknik problemler nedeniyle (internet, elektrik kesintileri) nedeniyle e-öğrenme sisteminden 

anlık destek verilememesi. 

 Bazı öğretim elemanı ve öğrenci profilinin uzaktan eğitim sistemi ve teknolojiye yatkın 

olmaması. 

 Çevre üniversitelerde ve Türkiye genelinde uzaktan eğitim sisteminin var ve işliyor olması. 

 

5.4. Fırsatlar 

 Nitelikli personel istihdamı. 

 Eğitimin uzaktan verilebilmesi eğitimin her ortamdan yapılabilmesi. 

 Bölgede olmayan ve popüler uzaktan eğitim sertifika programları açmak. 

 En çok tercih edilen ve farklı uzaktan öğretim önlisans, lisans ve yüksek lisans programları 

açmak. 

 Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla gerekli anlaşmalar yapılarak hizmet için eğitimin verilmesi. 

 Üniversite bünyesindeki sertifikalı eğitimlerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesi. 

 Kamu ve özel sektör kurumlarıyla ortak projeler gerçekleştirmek. 

 

5.5. Öneriler 

 Adıyaman ilimizde kamu ve özel sektör çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim, kurs ve 

seminerlerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesinin sağlanması. 

 ADYÜ UZEM  bünyesinde  çeşitli projelerin hazırlanması sayısının arttırılması veya 

hazırlanan projelere destek verilmesi.  

 Nitelikli idari personelin istihdam edilebilmesi veya istihdam edilen personelin uzun vadede 

kalıcı olması sağlanarak eğitilmesi.  

 Merkezin sadece Eğitim Merkezi değil aynı zamanda sınav ve belgelendirme merkezi olarak 

da faaliyet göstermesi.  

 Verilmesi düşünülen kursların ilgili birimlerce akredite edilmesi ve belgelerin tanınırlığının 

sağlanması ile belge eki verilmesi konularında çalışmalar yapılması.  

 Uzaktan eğitimin nitelikli olarak verilebilmesi için uzaktan eğitim stüdyolarının geliştirilmesi. 


