
Değerli Öğretim Üyelerimiz 

COVID-19 salgını nedeniyle üniversitelerde uygulanacak uzaktan eğitime ilişkin olarak 

Üniversitemizde 23.03.2020 tarihi itibarıyla uzaktan eğitim uygulamasına başlanacaktır. 

YÖK'ün Uzaktan Eğitim planlaması kapsamında 2019- 2020 öğretim yılı Bahar dönemi yüksek 

lisans/tezsiz yüksek lisans ve doktora dersleri Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim 

Merkezi’nin desteğiyle Microsoft Teams uygulaması üzerinden uzaktan yürütülecektir. Bu 

kapsamda, öğretim üyelerimizin  https://deuzem.deu.edu.tr/?page_id=2672 adresinde verilen 

kullanım videolarını izlemeleri, hesap oluşturmaları ve öğretim planlarında bu döneme ait olan 

6. Haftadan itibaren kalan süreyi kapsayan sunu ve içerikleri hazırlamaları gerekmektedir.        

23 Mart 2020 Pazartesi itibarıyla uygulama başlayacaktır. Dolayısıyla bu haftaya ait 

uygulamaları 22 Mart 2020 tarihine kadar sisteme yüklemeleri, kalan haftalara yönelik belgeleri 

de kademeli olarak hazırlayarak sisteme aktarmaları gerekmektedir. Bu sürece ait bazı önemli 

noktalar aşağıda belirtilmiştir: 

 Yüksek Lisans ve Doktora dersleri de Lisans derslerine tamamen benzer ve aynı şekilde 

yürütülecektir.  

 Uzmanlık Alanı Dersi, Tez Çalışması ve Seminer Dersi devam edecek ve Microsoft 

Teams üzerinden yürütülecektir. 

 Senkron sistemde dersler 45 dakika yapılacaktır ve sürenin tamamının kayıt altına 

alınması gerekmektedir. 

 Asenkron dersler, sisteme sadece sunum yükleme gibi olmayıp kendi videolarınız, 

konuya ilişkin ders notlarınız, araştırma geliştirmeye yönelik çalışmalar, araştırma 

soruları, sunumlar vb. materyaller sağlanarak işlenmeli ve bu uygulamalar quiz gibi 

ölçme-değerlendirme yöntemleri ile değerlendirilmelidir. Asenkron ders süresince 

öğrencilerin Microsoft Teams üzerinden etkileşim kurması önem arz etmektedir.  

 

 Microsoft Teams uygulamasını kullanarak canlı dersler yapabilirsiniz (Detaylı bilgi 

için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz). Bu süreçte öğrencilerin ses ve kamera 

kayıtlarını kontrol edip, istediğiniz zaman açıp kapatabilme olanağına sahipsiniz. 

 

 Canlı derslerde sunumlarınıza öğrencileri de dâhil ederek karşılıklı bilgi alışverişine 

izin verecek tartışma ortamları oluşturmalıdır. Örneğin 20 dakika ders anlatıp geri 

kalan 25 dakika soru, tartışma, vb. çalışmalarla tamamlanabilir. 

 Dersler süresince Microsoft Teams üzerinden öğrencilerle mutlaka iletişim 

kurulmalıdır.   

 Tüm yapılan derslerin öğretim üyeleri tarafından kayıt altına alınarak arşivlenmesi,  

gerekli olması veya istenmesi durumunda Enstitüye gönderilmesi gerekmektedir. 

Dersleri kayıt altına almak tamamen öğretim üyesinin sorumluluğundadır. 

 Öğrencilerin devam-devamsızlık durumları sistem üzerinden kontrol edilecektir. 

Aşağıda verilen ilgili videoları izleyiniz. 

 

 YÖK tarafından önerilen açık ders kaynakları varsa derslerde kaynak olarak 

kullanılabilir.  

https://deuzem.deu.edu.tr/?page_id=2672


 Bu süreçte Microsoft Teams uygulaması ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için 

info@deuzem.deu.edu.tr adresine e-mail gönderebilirsiniz. 

 Enstitümüz öğrencileri http://debis.deu.edu.tr/debis.php adresinden alacakları/aldıkları 

e-posta adresleriyle kaydolarak derslerini takip edebileceklerdir. 

 Bu süreç için gerekli işlemleri anlatan videolar aşağıda belirtilmiştir. 

o Öğretim Elemanı için Oturum Açma yönergeleri: 

https://youtu.be/4JqkVQisMOA adresinde verilen videoyu izleyebilirsiniz. 

o Öğrenci için Oturum Açma yönergeleri: 

https://youtu.be/A_kG9l9U73Y adresinde verilen videoyu izleyebilirsiniz. 

o Sınıf oluşturma ve bu sınıfa öğrencileri ekleme yönergeleri: 

https://youtu.be/OTcgEtTmv7I adresinde verilen videoyu izleyebilirsiniz. 

o Bir sınıfa kaydolmak için: 

 https://youtu.be/pcL_vEAFAGQ adresinde verilen videoyu izleyebilirsiniz. 

o Sunu, dosya ve ekran paylaşım yönergeleri: 

 https://youtu.be/4L9SjgsF3c4 adresinde verilen videoyu izleyebilirsiniz. 

o Canlı ders oluşturma ve bu derse öğrenci atama: 

https://www.youtube.com/watch?v=5DRyq8lm6tM&feature=youtu.be 

adresinde verilen videoyu izleyebilirsiniz. 

o Mesaj oluşturma ve biçimlendirme yönergeleri:  

https://youtu.be/bPfljPvGAwk adresinde verilen videoyu izleyebilirsiniz. 

o Sınav oluşturma yönergeleri : 

https://www.youtube.com/watch?v=sIt4OCntuRk&feature=youtu.be adresinde 

verilen videoyu izleyebilirsiniz. 

o Ödev oluşturma yönergeleri: 

 https://youtu.be/y3OK8YhQBAk adresinde verilen videoyu izleyebilirsiniz. 

o Ödev teslim yönergeleri: 

 https://youtu.be/G6yaxNDYaQs adresinde verilen videoyu izleyebilirsiniz. 

o Ödev puanlama yönergeleri: 

https://youtu.be/Rm1nLspgLmY adresinde verilen videoyu izleyebilirsiniz.  

o Yoklama alma yönergeleri: 

https://www.youtube.com/watch?v=PJQx8xSTDkE&feature=youtu.be 

adresinde verilen videoyu izleyebilirsiniz.  
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