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T.C. 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN EĞİTİM KALİTE GÜVENCE POLİTİKASI 

 
 
 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzaktan Eğitim faaliyetlerinin kalitesini sürekli iyileştirerek Eğitim-

Öğretim, Araştırma-Geliştirme ve Toplumsal Katkı faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlara uygun biçimde e-

öğrenme ortamlarında sunmayı böylelikle de özellikle Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin kalitesine daha nitelikli katkı 

sunmayı hedeflemektedir. Üniversitemiz Rektörlüğü’nün bu hedef doğrultusundaki “Uzaktan Eğitim Politikası” aşağıda 

belirtilen ana unsurları kapsamaktadır: 

 

 Yükseköğretimde dijitalleşmenin güçlü yönlerini kullanarak uzaktan eğitim aracılığıyla e-öğrenme için nitelikli 

bir eğitim-öğretim ortamı oluşturmak, 

 Senato kararlarıyla uzaktan eğitime ilişkin ilkeleri belirlemek, 

 Uzaktan eğitim programlarını, çağın gereksinimlerini dikkate alarak uygulamak, izlemek ve iyileştirmek, 

 Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının uzaktan eğitim konusunda hazır bulunuşluk düzeylerini artırmak, 

 Uzaktan eğitime ilişkin teknolojik altyapıyı güçlendirmek,  

 Özel yaklaşım gerektiren öğrencilere uzaktan eğitimde fırsat eşitliği sağlamak. 
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T.C. 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

UZAKTAN EĞİTİM KALİTE GÜVENCE POLİTİKASI 

 

 Üniversitemizin eğitim-öğretim faaliyetleri ile idari faaliyetlerini tüm paydaşlarımızca benimsenen toplam kalite 

yönetimi anlayışı ile yenilikçi ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen iş süreçlerini kapsar. Yürütülen her tür faaliyetin ve 

uzaktan eğitim sisteminin Üniversitemiz 2021-2025 Stratejik Planındaki ‘‘Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine Yönelik 

Kalitenin Arttırılması’’ hedefi ile uyumlu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, TS EN ISO 27001: 2013 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına uygun biçimde 

işletilmesini sağlar. Bu kapsamda aşağıdaki ilkelerin işleyişini garanti eder:  

 Uzaktan eğitim programlarını çağın gereksinimlerini dikkate alarak tasarlamak, uygulamak, izlemek ve sürekli 

olarak iyileştirmek, 

 Uzaktan eğitim süreçlerinde öğrenciyle yüz yüze etkileşim imkanı, (Ders anında kameraların açık olması), 

 Uzaktan eğitim süreçlerinde öğrenci odaklı yaklaşım, öğrencilerle etkileşim ve araştırmaya teşvik etmek, 

 Uzaktan eğitim süreçlerinde öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerin (proje tabanlı, dönüştürülmüş sınıf vb.), 

kullanılarak sürecin daha verimli ve öğrenmenin daha kalıcı olmasını sağlamak,  

 Yükseköğretimde dijitalleşme sürecine yönelik olarak üniversitemizin teknik ve pedagojik ihtiyaçlarını 

gidermek ve süreci zenginleştirmek, 

 Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin uzaktan eğitim imkanlarına erişimlerini sağlamak, 

 Uzaktan eğitimle yürütülen dersler için çeşitli standartlar belirlemek, 

 Ders süresi (Ders Saati Başına En Az 20dk. kayıt alma ve canlı derslere katılamayan öğrencilerin dersleri 

sonradan izleme imkânı), 

 Eş zamanlı-eş zamansız dersler (Fırsat eşitliğini sağlamak için canlı dersler yanında eş zamansız dersler ve 

içerikler), 

 Ölçme değerlendirme faaliyetleri (Araştırma, Ödev, Proje ve e-Sınav), 

 Telif hakkı ve etik (Eğitim Faaliyetleri – ÇOMUZEM), 

 Öğretim elemanlarını uzaktan eğitim sürecini hazırlayacak ve dijital dönüşümlerini sağlayacak eğitim 

faaliyetlerini yürütmek (ÇOMUZEM), 

 Dezavantajlı bireylerin uzaktan eğitim faaliyetlerini düzenleyerek fırsat eşitliğini sağlamak, 

 Uzaktan öğretim verilerini izlemek ve iyileştirmek, (https://ubys.comu.edu.tr/BIP/BusinessIntelligence/ 

DistanceEducation/Index). 
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T.C. 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

UZAKTAN EĞİTİM KALİTE GÜVENCE POLİTİKASI 

 

 Merkezimiz alanlarında uzman öğretim elemanlarımızın eşliğinde, çağdaş uzaktan eğitim teknolojilerini ve 

yenilikçi uzaktan öğretim araçlarını kullanarak, öğrencilerimize kaliteli ve zenginleştirilmiş öğrenme içerikleri sunmayı 

ilke edinmiştir. Ayrıca güçlü öğrenme yönetim sistemlerimiz ve hızlı internet altyapımız ile öğretim içeriklerini 

öğrencilerimize hızlı ve güvenli bir şekilde aktarmak da önceliğimizdir. Bu doğrultuda Üniversitemiz 2021-2025 

Stratejik Planındaki ‘‘Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine Yönelik Kalitenin Arttırılması’’ hedefi ile uyumlu, paydaş 

görüşlerini dikkate alan, evrensel ve etik değerlere uygun kalite odaklı bir eğitim ortamı oluşturmayı temel politikası 

olarak işletir.  

 Merkezimiz uzaktan eğitim sürecinde dijital olarak kayıt altına alınan tüm kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu kapsamında uluslararası akademik ve etik standartlar çerçevesinde depolar, işler ve 

muhafaza altına alır. 

 


