
Görev Tanımları 

 Birim Adı: Fakülte/Yüksekokul/ Devlet Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu 

 

 Birim Koordinatörü: Uzaktan Eğitim süreci boyunca birim adına tüm eğitim-öğretim 

faaliyetlerinden sorumlu kişidir (Dekan/Müdür ya da yardımcıları). 

 

 Birim UZEM Sorumlusu: Birim adına UZEM’de görevlendirilecek olan akademik personel 

 

 Bölüm Koordinatörü: Uzaktan Eğitim süreci boyunca bölüm adına tüm eğitim-öğretim 

faaliyetlerinden sorumlu kişidir (Bölüm başkanı ya da yardımcıları). 

 

 Program Koordinatörü: Uzaktan Eğitim süreci boyunca program adına tüm eğitim-öğretim 

faaliyetlerinden sorumlu kişidir (Anabilim Dalı başkanı ya da yardımcıları). Her bir program 

için ayrı ayrı tanımlanacaktır. 

 

 Teknik Destek Sorumlusu: Program adına; uzaktan eğitim derslerinin açılması, program 

derslerinin kontrolü, ders süreçlerinin takibi, karşılaşılan problemlerin Birim UZEM 

Sorumlusuna bildirilmesi, öğretim elemanlarının ders sürecine yardımcı olma görevlerini 

yerine getirecektir. Her bir program için ayrı ayrı tanımlanacaktır. 

 

 Çağrı Merkezi Sorumlusu: Program adına; öğretim elemanı ve öğrencilerden gelecek 

soruların yanıtlanması, karşılaşılan problemlerin çözümüne yardımcı olunması, çözülemeyen 

problemlerin Uzaktan Eğitim Koordinasyon Grubuna bildirilmesi ve takibi görevlerini yerine 

getireceklerdir. Her bir program için ayrı ayrı tanımlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Birim UZEM Sorumlusu 

- Teknik Destek Sorumlusundan gelen sorunlara cevap verme  

- Çözüm üretilemeyen sorunlar hakkında UZEM Teknik Danışman ile iletişim sağlama 

 

Teknik Destek Sorumlusu:  

 Her bölümden görevlendirilecek olan Teknik Destek Sorumlusunun aşağıdaki görevleri 

yapması beklenmektedir:  

 Öğretim üyeleri ve Çağrı Merkezi Sorumlusunun iletişim kuracağı ilk kademedir.  

 UZEM tarafından eders platformuna aktarılan “ders listeleri” ve “öğrenci listelerinin” kontrol 

edilmesi varsa hataların Birim UZEM Sorumlusuna iletilmesi. 

 Öğretim üyelerinin yaşadıkları sorunlara yardım. 

 Sorunlar hakkında Birim UZEM Sorumlusuyla iletişime girme. 

 Öğretim üyelerinin ders süreçlerine yardımcı olma.  

Çağrı Merkezi Sorumlusu: 

- Öğretim elemanı ve öğrencilerden gelecek soruların yanıtlanması,  

- Karşılaşılan problemlerin çözümüne yardımcı olunması,  

- Çözülemeyen problemlerin Teknik Destek Sorumlusuna bildirilmesi ve takibi  

  



 

Öğretim Elemanı:  

 Öğretim elemanı, derslerini içerik ve sunum şekli olarak uzaktan eğitime uygun hale 

getirmeleri beklenmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki süreçleri yürütmeleri gerekmektedir: 

 uzem.trabzon.edu.tr adresindeki duyuruları takip etmesi. 

 eders (moodle) arayüzünden giriş yapılması  

o Kullanıcı adı :  mail adresinin ilk kısmı Şifre: T.C. kimlik No ilk 5 hane) 

o Moodle ortamında derse ek kaynakların paylaşılması. 

 Belirlenen canlı ders sistemi üzerinden haftalık ders programına uygun olarak öğrencilerle 

ders faaliyetlerinin yürütülmesi. 

 Derslerde her hafta için bir kaynak ve bir etkinlik sağlaması. 

o Kaynak (canlı ders, sunum, ders notu, anlatım videosu, kitap bölümü gibi)  

o Etkinlik (Tartışma, ödev, kısa sınav, araştırma raporu gibi) 

 Online ortamlarda gerçekleştirilecek tartışma, ödev, kısa sınav, araştırma raporu gibi 

etkinliklerin arasınav değerlendirilmesinde kullanılmasına yönelik yapılandırılması. 

 Karşılaşılan problemlerde Teknik Destek Sorumlusu ile iletişime geçilmesi. 

 

Öğretim elemanı aşağıdaki akışı takip etmeleri gerekmektedir. 

- eders(moodle) arayüzüne girilir 

- İlgili derse girilir 

- Connect (canlı ders) ortamına girilir 

- Toplantıyı Kaydet ve Toplantıyı bitir işlemleri yapılır 

- Varsa sorunlar “Birim Destek Sorumlusu” ile paylaşılır 

 

 



 

 

Öğrenci: 

 Öğrenciler eders.trabzon.edu.tr/  adresi üzerinden sistem giriş yaparak derslere ve içeriklere 

ulaşabilecektir.  

 Kullanıcı adı: Öğrenci numarası 

 Şifre : T.C. kimlik no ilk 5 hanesi 

 Öğrencilerin canlı dersler için ders planındaki gün ve saatte ilgili derslere katılımları 

beklenmektedir.  

 

 

Öğrencilerin aşağıdaki akışı takip etmeleri gerekmektedir. 

- eders (moodle) arayüzüne girilir 

- İlgili derse girilir 

- Connect (canlı ders) ortamındaki derse ilgili saatte katılır 

- eders üzerindeki diğer içerikleri takip eder 

 

 

 

 

 


