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1- Dersler nasıl gerçekleştirilecek?
Üniversitemizde uzaktan eğitimle ilgili temel altyapı kurulmuş olup, üniversitemiz tüm
birimlerini kapsamak üzere teorik dersler uzaktan eğitim kapsamında mevcut kapasite sınırları
içinde senkron (canlı ders-eş zamanlı), geri kalanının ise asenkron (canlı olmayan) şekilde
verilecektir. Bununla birlikte farklı öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme-değerlendirme teknikleri
ile öğretim materyalleri çeşitlendirilerek aktif bir öğrenme ortamı oluşturulmalıdır.

2- Derslere hangi siteden nasıl girebilirim?
Dersler, eders.bartin.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğretim elemanlarımız ve
öğrencilerimiz bu siteden giriş yapacaktır. Bu adrese direkt erişebileceğiniz gibi bartin.edu.tr
ve uzem.bartin.edu.tr adreslerindeki linke tıklayarak erişebilirsiniz.

3- Canlı ders (Eş Zamanlı) yapılması gerekiyor mu?
Evet, gerekiyor. Uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek 9 haftalık öğretim sürecinin en az 3
haftasında canlı ders (eş zamanlı) yapılması gerekmektedir. Hangi haftalarda canlı ders
(eş zamanlı) yapılacağını dersin sorumluları belirleyecektir ve öğrencilere duyuracaktır. Bu
canlı derslere ek olarak eşzamansız/asenkron video ve dokümanlarla öğrenme ortamı
desteklenmelidir.
Öğrenme faaliyetlerindeki en önemli husus öğrenci-içerik-ders sorumlusu etkileşiminin en iyi
şekilde sağlanmasıdır. Öğrencilerimizin, e-ders sistemindeki ilgili ders materyallerine önceden
hazırlık yapması ve eş zamanlı derslerin bu çerçevede soru-cevap şeklinde gerçekleştirilmesi
etkileşimin artırılması açısından faydalı olacaktır.

4- Sisteme girişte kullanıcı adı ve şifrem ne olacak?
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23 Mart 2020’den itibaren e-ders sistemine giriş yapabilirsiniz. Ders sorumluları sisteme
kullanıcı adı ve şifre olarak T.C. Kimlik numaralarını kullanarak giriş yapacaklardır.
Öğrencilerin ise sisteme giriş için kullanıcı adı Öğrenci numaraları, şifreleri ise T.C. Kimlik
numaralarıdır. Tüm ders sorumlularımız sisteme ilk giriş yaptıklarında mutlaka
şifrelerini değiştirmeli ve e-posta adreslerini sisteme kaydetmelidir. Sistemde halihazırda
kayıtlı olan ders sorumlularımız ve öğrencilerimiz mevcut hesap bilgileri ile giriş yapabilirler.
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5- Dersler hangi gün ve saatte yapılacak?
Dersler mevcut haftalık ders programında yer olan gün ve saatte yapılacaktır.
Bir dersin birden fazla şubesine giren ders sorumlusu, her şube için dersini ayrı ayrı yapmalıdır
(öğrencilerin ders programında çakışma olmaması için)

6- Dersler uzaktan eğitim sistemine nasıl aktarılacak?
Uzaktan eğitim yoluyla verilmek üzere belirlenen dersler ilgili birimlerin öğrenci işleri personeli
tarafından ÜBYS üzerinden ders açma ekranındaki uzaktan eğitim seçeneği işaretlenmelidir.
Bu işlemin ardından web senkronizasyon aracı vasıtasıyla ders, ders sorumlusu ve öğrenci
bilgileri otomatik olarak e-ders sistemine aktarılacaktır.
Bu işlemin yapılması için resmi sürecin tamamlanması gerekmektedir.

7- Ders materyalleri ve süreleri nasıl olmalı?
Dersler e-ders sistemi üzerinden haftalık modüller halinde gerçekleştirilecektir. 23 Mart 2020
itibariyle derslere başlayacağımız için ilk öğretim materyalleri 7. haftaya eklenmelidir. Bu
materyaller asenkron video, doküman, sanal sınıf/canlı ders ve diğer materyallerden oluşabilir.
Ders sorumlularımız canlı dersi açmak için ders saatinden en az 10 dakika öncesinde hazırlık
yapmalıdır. Dersten önce eders.bartin.edu.tr’ye ders içerikleri eklenmelidir.
Sanal sınıf süresi tek oturumda en fazla 40 dakika olmalıdır. 40 dakikadan uzun sürecek
derslerde ders sorumlularımız oturuma ara vermeli ve örneğin 10 dakika sonra yeni sanal sınıf
oluşturmalıdır. Sanal sınıflarla ilgili öğrencilere duyuru ve mesaj gönderilerek bilgi verilmelidir.
Asenkron videoların süresi 15-25 dakikayı aşmaması önerilmektedir. Örneğin bir haftaya ait
50 dakikalık bir video 25’er dakikalık iki parça halinde e-ders sistemine yüklenmelidir. Bu süre
ayarlaması öğrencilerin öğrenmelerini olumlu yönde katkı sağlayan önemli bir faktördür.
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8- Ders videoları nasıl hazırlanacak?
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Loom.com internet sitesi ve eklentisi vasıtasıyla hazırlamanızı tavsiye ediyoruz. 2020
Temmuz ayına kadar ücretsiz olan bu site; hazırladığınız videoyu kendi bulut sisteminde
tutmaktadır ve size paylaşım linki (url) vermektedir. Aynı zamanda videoları indirme olanağı
bulunmaktadır. Bu tarihe kadar tüm videolarınızı hazırlayıp kendi bilgisayarınıza indirerek
derslerinize ilişkin arşivinizi oluşturmanız yararınıza olacaktır. Loom kullanımı ve setup
(yükleme) dosyasına uzem.bartin.edu.tr adresindeki Uzaktan Ders (Yeni) sekmesinden
ulaşabilirsiniz. Loom dışında Camtasia vb. ekran, sunucu görüntülerini birlikte alan
programlarınız varsa kullanabilirsiniz. Ya da kendi telefonunuzla kendinizi ve varsa
tahtanızı/ekranınızı çekip YouTube vb. platforma yükleyerek ederse yüklemek üzere link elde
edebilirsiniz. Videolar doğrudan e-ders sistemine yüklenmemelidir. YouTube, loom.com
vb. video paylaşım ağları üzerinden link verilerek sistemde paylaşılmalıdır.

9- Senkron (eşzamanlı) canlı ders nasıl yapılacak?
Senkron dersler Zoom aracı kullanılarak yapılacaktır. Bu aracın kullanımı ile ilgili açıklama ve
videolar uzem.bartin.edu.tr adresindeki Uzaktan Ders (Yeni) sayfasında yer almaktadır. Zoom
ile açılacak canlı ders (eş zamanlı) e-ders sisteminde link verilerek paylaşılmalıdır. Sanal
sınıf sırasında internet akışının daha verimli olmasını sağlamak için kameranızı kapalı tutarak
yayın yapabilirsiniz. Ayrıca sanal sınıf sırasında istediğiniz öğrencinin mikrofonunu açıp söz
hakkı verebilir, sohbet (chat) ortamı vasıtasıyla iletişime geçebilirsiniz.

10- Teknik destek için kime nasıl başvurulabilir?
Derslerin uzaktan eğitim yoluyla verileceği bu süreçte Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi olarak mesai saati gözetmeksizin tüm ders sorumluları ve öğrencilerimize destek
vereceğiz.
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ekibi toplamda (Müdür ve Müdür Yardımcısı
dahil) dört akademik personelden oluşmaktadır. Haftalık olarak yaklaşık 5000 ders, 18000
öğrenci ve 500 akademik personelin aktif olarak uzaktan eğitim sistemini kullanacağı göz
önünde bulundurulduğunda ders sorumlularımız ilk olarak birimlerde görevli olan Birim
Koordinatörlerine veya Birim Koordinatörleri yerine toplantıya katılan akademik
personellerimize başvurmaları gerekmektedir. Bununla birlikte uzem.bartin.edu.tr adresindeki
Uzaktan Ders (Eğitmen) yardım sayfası incelenmeli, sonrasında teknik destek talep
edilmelidir.
Destek talebi için uzem.bartin.edu.tr adresinde yer alan Buzem’e Yazın modülü kullanılmalıdır.
Bu modül üzerinden başvuru yaparken ders sorumlularımız ortak dersleri alıyorum seçeneğini
seçmelidirler. Ders sorumlularımız talep oluşturduktan sonra en kısa sürede Merkezimizden
e-posta ya da telefon yoluyla iletişim kurularak gerekli destek verilecektir.
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11- UZEM stüdyo ortamında ders çekimi yapılacak mı?
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Stüdyo ortamının kapalı olması, sosyal mesafenin korunmasının zor olması, stüdyonun arka
arkaya farklı kişiler tarafından kullanılmasının tehdit oluşturması nedenleriyle ve hijyen
kurallarına uyum çerçevesinde süreç boyunca stüdyo çekimi yapılmayacaktır. Öğretim
elemanlarımız kendi imkanları ile (kişisel telefon, laptop, bilgisayar, tablet, webcam vb.
araçlarla) sitemizde yer alan bilgilerden faydalanılarak asenkron ders çekimlerini yapabilirler.
Yapılan çekimlerin arşiv olarak öğretim elemanlarımızca saklanması faydalı olacaktır. Videolar
direkt e-ders sistemine yüklenmeyecek; youtube veya loom.com vb. video siteleri
üzerinden link verilerek sistemde paylaşılacaktır.

12- Sistem kullanımı, materyal tasarlama, canlı ders (eş zamanlı) kullanımı için yardım
dokümanlarına nasıl ulaşabilirim?
Sistem kullanımı, materyal tasarlama, canlı ders (eş zamanlı) kullanımına yönelik tüm kılavuz
ve videolara uzem.bartin.edu.tr adresindeki Uzaktan Ders (Yeni) sekmesinden
ulaşabilirsiniz.

13- Devam ve devamsızlık hakkında bilgi verir misiniz?
Devam ve devamsızlık durumu ilk beş haftada yapılan yüz yüze derslere ek olarak, eş zamanlı
(senkron) ve eş zamansız (video, doküman vb.) derslerin her ikisinin takip edilme ortalamasına
göre belirlenecektir. Öğrencilerimiz ve ders sorumluları devam durumlarını e-ders sisteminden
yüzde olarak görebilecektir.

14- Sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?
Ölçme ve değerlendirme: ders sorumlularının mümkün olduğu ölçüde çoklu ölçme ve
değerlendirme teknikleri (klasik soru, çoktan seçmeli, ödev, proje, rapor, sunum vb.)
kullanmaları önerilmektedir.
Çoktan seçmeli soruların ağırlığı %40’ı geçmemelidir.
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15- Uzaktan eğitim için e-ders sistemini kullanmak zorunda mıyım?
Ders sorumlularımızın ve öğrencilerin öğrenme faaliyetlerini ne düzeyde gerçekleştirildiğini
belirlemek ve gerektiği durumlarda raporlaştırmak amacıyla dersler e-ders.bartin.edu.tr
adresi üzerindeki öğrenme yönetim sistemi kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Bu öğrenme
yönetim sistemi ile birlikte farklı öğrenme ortamları da kullanabilirsiniz. Ancak e-ders
sisteminin kullanılması gerekmektedir.

16-UZEM ile ilgili gelişme ve duyurulardan nasıl haberdar olabiliriz?
uzem.bartin.edu.tr ve eders.bartin.edu.tr adreslerindeki duyurularımızdan,
Instagram: bartinuzem
Facebook: bartinbuzem sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Genel ve önemli duyurular
üniversitemiz sitesinden de (bartin.edu.tr) paylaşılacaktır.
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