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Değerli Öğretim Elemanları,

Bu kapsamda üniversitemiz sizler için uzaktan eğitim olanaklarını 

hazırlayarak hizmete sunmaktadır. 

Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını dolayısıyla yükseköğretim 

kurumlarının eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca 

kesintiye uğramadan senkron (eş zamanlı) veya asenkron (eş 

zamanlı olmayan) şekilde uzaktan yürütülebilmesi için, 18.03.2020 

tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 2019-2020 

eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere 

öncelikle eğitim öğretime ara verilen 16 Mart 2020 tarihinden 

itibaren dönem sonuna kadar tüm derslerin teorik kısımlarının 

uzaktan öğretim yoluyla verilmesi kararlaştırılmıştır. 
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Akademik birimler tarafından hazırlanan haftalık senkron ders programına 

uygun olarak sistem üzerinden dersi gerçekleştirmek ve yönetmek. (Hangi 

dersler için senkron ders yapılacağı birimler tarafından belirlenerek bir 

program oluşturulacaktır).

Gerekli ders materyallerini hazırlamak ve öğrenme yönetim sistemine 

haftalık olarak yüklemek. (Ders materyalleri pdf, docx, pptx dosya türlerinde 

ve/veya resim, video, ses kaydı şeklinde olabilecektir. Sisteme yüklenecek 

bir dosyanın boyutu en fazla 200 MB olabilecektir. Daha büyük boyuttaki 

dosyaları Google Drive veya Youtube gibi kanallarla paylaşmak ve bu 

dosyalara ilişkin bağlantı vb. bilgileri de AYDEP sistemi üzerinden 

öğrencilere duyurmak uygun olacaktır).

Üniversitemiz tarafından yapılacak her türlü duyuruyu takip etmek ve 

gereğini yapmak.

Sistem üzerinde senkron veya asenkron şekilde öğrencilerle iletişimi 

sürdürmek.

Gerekli durumlarda birim koordinatörlerinden destek talep etmek. 
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ÖĞRETİM ELEMANLARININ SORUMLULUKLARI
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BİRİM AYDEP KOORDİNATÖRLÜKLERİNİN SORUMLULUKLARI

İhtiyaç halinde öğretim elemanlarına uzaktan eğitimde kullanılacak 

sistemleri tanıtmak.

Ders materyallerinin yüklenmesinde öğretim elemanlarına destek sunmak. 

Öğretim elemanlarına sisteme giriş bilgilerini iletmek.

Kendi birimindeki uzaktan eğitimin işleyişini kontrol etmek ve yönetmek.

Öğretim elemanlarının asenkron senkron ders taleplerini planlayıp, AYDEP 

Koordinatörlüğü sekretaryasına iletmek.

Talep eden öğretim elemanlarına, ders materyali hazırlama için gerekli 

yazılımlar konusunda destek sağlamak.

Öğrencilerden ve öğretim elemanlarından gelen soruları yanıtlamak.

Birim web sayfası üzerinden duyurularla öğrencileri ve öğretim elemanlarını 

bilgilendirmek.
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UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİ HAKKINDA

Sisteme erişim aydep.ahievran.edu.tr adresinden yapılacaktır.

Öğrenci ve Öğretim elemanları kullanıcı adı ve şifreler ile sisteme giriş 

yapacaklardır.

Tüm öğretim elemanı, öğrenci ve ders bilgileri önceden sisteme entegre 

edilmiştir. Sistem kullanıma hazırdır.

Birim koordinatörlükleri öğretim elemanlarına destek sağlayacaklardır.

Öğrenciler sistem üzerinden derslerini takip edebilecekler ve ders 

materyallerine erişebileceklerdir.

Öğretim elemanları her hafta bir sonraki hafta ders içeriğini kapsayacak 

şekilde ders materyallerini, ders ve hafta bazında sisteme yükleyeceklerdir.

Öğretim elemanları sistem üzerinden öğrencilerle asenkron iletişim 

kurabileceklerdir. Materyallerini paylaşabileceklerdir. Ödev 

verebileceklerdir.

Öğrencilere web sayfası üzerinden duyurular, e-posta ve SMS yoluyla 

bilgilendirme yapılacak ve öğrencilerin sisteme girmeleri sağlanacaktır.

sistemi



aydep.ahievran.edu.tr

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİ HAKKINDA

Canlı derslerin programını her bir akademik birim kendisi yaparak öğretim 

elemanları ve öğrencilere web sayfası üzerinden duyuracaktır.

Bu sistem senkron (eşzamanlı) etkileşim sağlayacaktır.

Öğretim elemanı ve öğrenciler sistem üzerinden canlı ders 

yapabileceklerdir. 

Sisteme giriş AYDEP sistemi içerisinden yapılacaktır. Ayrıca bir kurulum 

veya kullanıcı girişine gerek yoktur.

Canlı dersler için internet bağlantısı, mikrofon, kamera ve hoparlör gibi 

temel gereksinimler vardır.

BIG BLUE BUTTON SİSTEMİ
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SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Evet. Bütün haftaların içeriklerini tek seferde sisteme girebilirsiniz. 

Sisteme girişte sıkıntı yaşıyorum ne yapabilirim?

Evet. 6. haftadan itibaren her hafta için en az bir tane eğitim materyali 

paylaşılması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle 6. haftadan itibaren hiçbir hafta 

boş olmamalıdır.

Sisteme girişte sıkıntı yaşayan tüm kullanıcılar (öğretim elemanları, öğrenciler, 

koordinatörler vb.) Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası ve Sicil No/Öğrenci No 

bilgilerini bağlı oldukları akademik birimdeki bölüm koordinatörlerine 

iletmelidirler. Ayrıca tüm kullanıcıların sistemde yer alan e-posta ve cep 

telefonu bilgilerinin doğruluğundan emin olmaları ileride yapılacak 

bilgilendirmelerden zamanında ve doğru bir şekilde haberdar olmaları için 

önem arz etmektedir. 

Her hafta için konu içeriği girmek gerekiyor mu?

Her ders için her şubeye içerik eklemeli miyim?

Her haftanın içeriğini ne zamana kadar sisteme girebilirim?

Bütün haftaların içerikleri aynı anda sisteme girilebilir mi?

İlk 5 hafta yüz yüze dersler gerçekleştirildiği için bu haftalara herhangi bir 

içerik girmek zorunlu değildir. Ancak bahar döneminin uzaktan eğitim yoluyla 

tamamlanacağı göz önünde bulundurulursa, dersin ve konunun akış sürecinin 

bütün olarak görülmesine imkan vereceğinden ilk beş haftaya da içerik 

girilmesi faydalı olacaktır.

Evet. Bir ders için her şubeye konu içeriği ayrı ayrı eklenmeli. Bir şubeye 

eklediğiniz konuyu “Konu Ekle” kısmında daha önceden eklediğiniz konuları 

“Konu Listesinden Seç” kısımdan seçerek işlemi daha kolay hale getirebilir ve 

diğer şubelere aynı içeriği ekleyebilirsiniz.

Her haftanın içeriği en azından bir önceki hafta sisteme girilmiş olmalıdır. 

İlk 5 haftanın içeriğini sisteme girmek zorunlu mu?

?
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SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI?
Eğitim materyali olarak hangi dosya türlerini kullanabilirim?

Sisteme *.exe ve *.bat gibi çalıştırılabilir dosya türleri haricindeki tüm dosya 

türleri yüklenebilmektedir.. Ayrıca hazırlanan ve yüklenen materyallerde ve 

dosyalarda telif hakkı ve fikri mülkiyet hakkına dikkat edilmeli ve etik kurallara 

uyulması gerekmektedir.

Evet. Sistemde yer alan her bir dersinizin istediğiniz haftası için “Ödevler” 

bölümünden ödev oluşturulabilmektedir. Ayrıca “Forumlar” bölümünden 

tartışma açabilir ve “Duyurular” bölümünden de duyuru yapabilirsiniz.

Sınav takvimi, sınavların nasıl ve ne zaman yapılacağı ilerleyen süreçte 

Rektörlüğümüz tarafından duyurulacaktır. Bu nedenle tüm paydaşlarımızın 

üniversitemizin kurumsal web sayfasındaki duyuruları takip etmeleri önem arz 

etmektedir.

Yoklama nasıl alınacak?

Şu an için öğrencilerimizin devam zorunluluğu yoktur. Bu nedenle herhangi 

bir yoklama alınmasına gerek de yoktur. 

Öğrencilerime ödev verebilir miyim?

Senkron (Canlı) ders yapabilir miyim?

Evet. İsteyen öğretim elemanlarımız canlı ders yapabilmektedirler. Canlı ders 

süreci hakkında ayrıntılı bilgi almak için bağlı olduğunuz akademik birimdeki 

bölüm koordinatörlerinden bilgi alabilirsiniz.

Eğitim materyali olarak ses, video ve link paylaşabilir miyim?

Evet. Sistem link, video, ses kaydı vb. yoluyla eğitim materyallerinin 

paylaşılmasına izin vermektedir. 

Sınavlar ne zaman yapılacak?

Teknik destek konusunda kiminle iletişim kurmalıyım?

Sistemde yaşanılan her türlü sorun ile ilgili olarak bağlı olduğunuz akademik 

birimdeki bölüm koordinatörleriyle iletişime geçebilirsiniz. Bölüm 

koordinatörlerinin listesine akademik birimlerimizin web sayfalarından 

ulaşabilirsiniz.
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