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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. 

Bu kapsamda üniversitemiz sizler için uzaktan eğitim olanaklarını 

hazırlayarak hizmete sunmaktadır. Bu rehber, bu süreçte uzaktan 

eğitimden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için ihtiyaç 

duyabileceğiniz en temel bilgileri içermektedir.

Sevgili Öğrenciler,

aydep.ahievran.edu.tr



Kayıtlı olduğunuz derslere ve ders materyallerine 

aydep.ahievran.edu.tr web sayfası üzerinden erişebilirsiniz. 

Gerek duyduğumda kayıtlı olduğum akademik birimdeki 

koordinatörlükle telefon veya e-posta yoluyla iletişime geçmek.  

Öncelikle internet bağlantınızın olması gerekmektedir.

Giriş yaptıktan sonra derslerinize, ders materyallerinize ve ödev, 

duyuru vb. bilgilere erişebileceksiniz.

Buradan AYDEP öğrenme yönetim sistemine giriş yapmalısınız. Giriş 

için kullanıcı adı olarak öğrenci numaranızı, şifre olarak da TC 

kimlik numaranızı kullanabilirsiniz.

Bu sistem ayrıca içerisinde internet üzerinden “canlı ders” modülünü 

de barındırmaktadır.

Bu dönem aldığım derslerle ilgili AYDEP (aydep.ahievran.edu.tr) 

sistemi üzerinden sunulan ders materyallerini takip etmek, verilen 

ödevlerimi yapmak ve görevlerimi yerine getirmek.

Üniversitemiz tarafından yapılacak her türlü duyuruyu takip etmek 

ve gereğini yapmak.

Kayıtlı olduğum akademik birim tarafından duyurulan haftalık canlı 

ders programına uygun olarak AYDEP sistemi üzerinden (varsa) canlı 

derslere katılmak.

aydep.ahievran.edu.tr

SORUMLULUKLARIM

DERSLERİ NASIL TAKİP EDECEĞİM?



Bu canlı ders programlarına göre dersler belirtilen tarih ve saat 

aralıklarında sistem üzerinden açılacak ve gerçekleştirilecektir.

Uzaktan eğitim sürecinde sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için her 

bir akademik birimimizde koordinatörlükler kurulmuştur.

Unutmayalım ki canlı dersler bir program dâhilinde yapılacaktır. 

Planlanan ders programı, kayıtlı olduğunuz 

fakülte/enstitü/yüksekokul/MYO resmi web sayfalarından 

yayınlanacaktır. Canlı dersler sadece birimler tarafından belirlenen 

dersler için planlanacaktır.

Kayıtlı olduğunuz akademik birimin web sayfasından 

koordinatörlüklerin telefon ve e-posta adreslerini öğrenebilir ve 

koordinatörlükten bilgi ve destek alabilirsiniz.

Öncelikle internet bağlantısı olan bir bilgisayar, tablet veya akıllı 

telefona ihtiyacınız var. 

Canlı derslere AYDEP sistemi üzerinden sisteme giriş yaptıktan sonra 

katılabilirsiniz. 

Canlı dersler eşzamanlı olarak öğretim elemanı ile dersi alan 

öğrencileri internet üzerinden bir araya getirmek için kullanılacaktır. 

Dolayısıyla bağlantı yapacağınız cihazın  (bilgisayar, tablet veya akıllı 

telefon) ses ve görüntü ile ilgili ayarlarını kontrol ediniz.

İNTERNET ÜZERİNDEN CANLI DERSLERE NASIL KATILIRIM?

YARDIM!
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