
Sıkça Sorulan Sorular (SSS) 

 

- Sadece kitap künyesi yeterli olmayacaktır. En azından kitabın ilgili yerlerinden bir PPT 

sunumunun hazırlanması ya da en azından özet bir metnin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

  

- Şu anda derslere eş zamanlı katılım sayısında herhangi bir sınır bulunmamaktadır.  

   3. Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz sanal sınıflarına (canlı derslerine) ne zaman 

giriş yapabilirler? 

- Öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin sanal sınıflarına (canlı derslerine) girişleri için 

ÖYS üzerinden basmaları gereken “Sanal Sınıf Butonu”, dersin başlangıcından 10 dakika önce 

aktif olacaktır. Bu süreden önce giriş mümkün olmayacaktır.     

 

- Canlı dersler, birinci öğretim için 09:00-17:00; ikinci öğretim ve tezsiz yüksek lisans 

programları için 18:00-22:00 saatleri arasında yapılacaktır. 

   5. Canlı ders sistemine kaydedilen dersleri öğrenciler kendi bilgisayarlarına daha 

sonradan indirebilecekler mi? 

- Canlı derslerin tamamı öğrencilerimizin diledikleri bir zaman diliminde izleyebilmeleri adına 

kayıt altına alınıp arşivlenmektedir. Bununla birlikte, öğrencilerimiz yayınlanan canlı dersleri 

kendi bilgisayarlarına indirememektedir. 

6. Canlı ders yapıldıktan sonra arşivlenen video kimler tarafından görüntülenebilecektir? 

- Canlı ders kayıtları, sadece o dersi alan öğrenciler tarafından görüntülenebilecektir. Bunun 

haricinde dışarıdan bir giriş yapılarak izlenmesi mümkün değildir.  

7. .PPT uzantılı dosyalar ÖYS’ye yükleniyor ancak açılmıyor. Neden? 

.ppt uzantılı dosyalar, eski versiyon formatında oldukları için güncel bilgisayar sürümlerinde 

genellikle görüntülenemeyebiliyorlar. Bunun çözümü için dosyanın tekrardan açılarak 

Powerpoint Sunum (.pptx) olarak kaydedilmesi gerekiyor.   

8. Derslerde yoklama alma zorunluluğu bulunmakta mıdır?  

- Öğrencilerimiz, uzaktan eğitimde sadece canlı derslerden değil ÖYS’ye yüklenen diğer eğitim 

içeriklerinden de sorumludurlar. Bununla birlikte diledikleri an ve mekanda girememiş 

oldukları derslerin video kayıtlarını da izleme imkanlarına sahiptirler. Dolayısıyla canlı ders 

esnasında yoklama almaya gerek duyulmamaktadır.  

1. ÖYS (Öğrenme Yönetim Sistemi) üzerinden materyal paylaşımı yerine sadece 

kitabın künyesi ve ilgili sayfa numaraları paylaşılabilir mi? 

2. Canlı ders sistemine aynı anda katılabilecek öğrenci sayısı/sınırı nedir?  

 

4. Canlı dersler hangi süre arasında yapılacaktır? 

 



 

9. ÖYS sistemine video yüklemede süre konusunda sınır var mıdır? Örneğin 40 ya da 50 

dakikalık videolar yüklenebiliyor mu? 

- ÖYS sistemine yüklenecek videolarda herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Ancak 

yüklenecek video boyutunun 100 MB’ı aşmaması gerekmektedir. 100 MB’yi aştığı durumlarda 

videonun linkinin sisteme yüklenmesi tavsiye edilmektedir.  

10. Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil ve Güzel Sanatlar gibi ortak 

dersler için de içerik yüklenmesi gerekiyor mu? 

- Bu dersler için herhangi bir içerik yüklenmesine gerek bulunmamaktadır. Çünkü bu dersler 

halihazırda zaten uzaktan öğrenme sistemi içerisinde yer almaktadır.  

11. Ders programında yer alan uygulama derslerinin teorik kısımları için de canlı ders 

yapılacak mı? 

- Evet. Uygulama derslerinin teorik kısımları ve canlı ders sistemi ile anlatılabiliyor ise 

uygulama derslerinin de bir kısmı talep edildiğinde canlı ders olarak anlatılabilir.  

12. Yabancı uyruklu öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz için ÖYS ve canlı ders 

sistemi hakkında İngilizce açıklama kılavuzu ve video yayınlanacak mı? 

- Evet. Öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin Canlı Ders Sistemini kullanmayı 

kolaylaştıracak kılavuzlar ve animatif videolar, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacak ve 

kendilerine ulaştırılacaktır. 

13. ÖYS sisteminde canlı ders yapmak yerine o dersin anlatım videolarının yüklenmesi 

canlı ders yerine sayılabilir mi? 

- Hayır. Bu tür anlatım videolarının yüklenmesi canlı ders yerine sayılmamaktadır. Bununla 

birlikte, İstanbul Üniversitesi’nin sunduğu canlı ders hizmetine ilaveten farklı canlı yayın 

kanallarını da kullanarak ders yapan öğretim elemanlarımızın, yapmış oldukları bu derslerin 

kayıtlarını alarak İstanbul Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemi’ndeki “Video Linki” kısmına 

eklemeleri büyük önem arz etmektedir.   

14. Canlı ders yapılabilmesi için gerekli teçhizatlar nelerdir? 

- İnternet bağlantısı, kamera ve mikrofona sahip bir bilgisayar ile canlı dersler sağlıklı bir 

şekilde yapılabilir. Temel düzey donanıma sahip bir bilgisayar sistemi rahatlıkla 

yürütebilmektedir.   

  



15. Kamera bulunmuyor/çalışmıyor ise sisteme dâhil olunabilir mi? 

- Kameranın bulunmadığı ya da çalışmadığı durumlarda sisteme dahil olunabilir. Canlı 

derslerin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için öğretim elemanlarımızın bir bilgisayara ve 

internet kullanımına sahip olması gerekmektedir. Bilgisayarın olduğu ancak kamerasının 

bulunmadığı durumlarda canlı dersi sadece ses aktarımı ile yapabilmek mümkün olabilecektir. 

Bu imkânların hiçbirine sahip olunmadığı çok nadir bir durumda ise öğretim elemanlarımızın 

ders kayıtlarını cep telefonlarından kendilerinin almaları ve sisteme video linki olarak 

yüklemeleri gerekmektedir. Ancak bu son yöntem, en son ve çaresiz durumlarda 

önerilmektedir. 

16. Canlı ders, ders programında belirtilen saatte yapılmadığında telafisi mümkün 

müdür? 

- Sistemin sağlıklı işleyebilmesi için dersler, ders programında belirtilen saat aralığında 

yapılacaktır. Herhangi bir nedenle dersini belirlenen saatte yapamayan öğretim elemanımız için 

Canlı Ders Sistemi üzerinden telafi dersi yapma imkânı bulunmayacaktır.   

17.  Canlı ders esnasında teknik sorunlar yaşandığında ne yapılmalı? 

- Canlı ders esnasında teknik konularda sorun yaşandığı zaman bağlı bulunulan Birimin 

Koordinatöründen destek istenebilir. Birim Koordinatörünün de çözemediği nadir durumlarda 

AUZEF Teknik Yetkilileri yardımcı olmak için hazır olacaklardır.  

18.  Canlı derste kullanılan eserlerle ilgili telif sıkıntısı yaşanıyor mu? 

- ÖYS, Üniversite içine kapalı bir sistemdir. Öğretim elemanlarımızın yüklediği eğitim 

içerikleri, sadece o dersi alan öğrenciler tarafından görünebilmektedir. Dolayısı ile diğer 

platformlar gibi kamuya açık olmadığı için her hangi bir telif sorunu yaşanmayacaktır.  

19. Tezsiz yüksek lisans programlarında ders olarak gözüken ancak sadece dönem 

sonunda başarılı/başarısız diye not girilen “Dönem Projesi” dersleri için ders saati 

belirlenmesine gerek var mı? 

- Bunun gibi uygulamalı derslerde belirli bir ders saati belirtmeye gerek yoktur. 

20.  Canlı Dersin yapılmaması gibi bir durum söz konusu mudur? 

- İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, teorik derslerin tamamında ve uygulamalı derslerin teorik 

kısımlarında öğretim elemanlarımız ile öğrencilerimizin bu sistem üzerinden haftada bir kez 50 

dakika olmak üzere bir araya gelmesini istemektedir.  Dolayısı ile bu derslerin canlı olarak 

yapılması gerekmektedir. Her bir öğretim elemanımız kendisine ilan edilecek olan ders saatinde 

Canlı Ders Sisteminde hazır bulunmalı ve bahar yarıyılı sonuna kadar her bir dersi için haftada 

bir ders saati olmak üzere toplamda 6 adet Canlı Ders yapmalıdır. 



21. İki saatlik dersleri 2 ayrı öğretim elemanı 1'er saat paylaşarak anlatıyor. Sistem buna 

müsaade edecek mi? 

- Dersin kredisi ne olursa olsun haftada bir kez ve 50 dakikayı aşmamak üzere dersler yapılacağı 

için tek bir öğretim elemanı tarafından canlı dersin yapılması daha sağlıklı olacaktır.  

22. Daha önce AUZEF’te verilen derslerin slaytlarını kullanarak canlı sunum yapılabilir 

mi? Eğer yapılacaksa AUZEF derslerinde o günkü dersi AUZEF görevlisi sisteme 

yüklüyordu, canlı ders sisteminde bu süreç nasıl işleyecek? 

- AUZEF’te daha önce verilen derslerin slaytları tabi ki kullanılabilir. Ancak bu sistemde 

slaytlar, ders başlamadan önce öğretim elemanlarımız tarafından sisteme yüklenmelidir. Çok 

basit bir işlem olan yüklemeye ilişkin detaylar Kullanım Kılavuzu ve Videolarında açık bir 

şekilde belirtilmektedir.   

23. Dersler kaç dakika sürecek? Ders bittikten sonra öğretim elemanının sistem üzerinde 

yapması gereken bir işlem var mıdır? 

- Her bir canlı dersin toplam süresi, o dersin örgün öğretimdeki kredisi ne olursa olsun 

maksimum 50 dakikadır. 50 dakika tamamlandığında dersin öğretim elemanının dersi bitirmesi 

ve ders oturumunu bizzat kapatması gerekmektedir. Buna göre dersin öğretim elemanının 

Toplantı Sekmesinden “Toplantıyı Bitir” seçeneğini tıklaması gerekmektedir. Bu işlem 

yapılmadığı takdirde, AUZEF temsilcileri 51. dakika itibarıyla dersleri otomatikman kapatmak 

zorunda kalacaklardır. Böyle bir durumun oluşmaması ve derslerin yarım kalmaması adına bu 

hususa özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.    

24. Canlı dersler başladıktan sonra da eğitim materyali yüklenmeye devam edilecek mi? 

- Evet. Bildiğiniz üzere 6 Nisan Pazartesi günü itibarıyla senkron (canlı) dersler başlayacaktır.  

Bununla birlikte UZAKTAN EĞİTİM İLKELERİNDE de belirtildiği gibi yine 6 Nisan 

Pazartesi gününden itibaren, içerisinde bulunduğumuz eğitim-öğretim yılının sonuna kadar 

olan 6 haftalık dönem (Bazı fakültelerde 7 olabilir) için de eğitim materyali yüklenmeye devam 

edilecektir. Kısaca bu süreçte her bir hafta için ayrı ayrı eğitim materyalleri yüklenmelidir. 

  



25. Derslere ilişkin eğitim materyalleri yılsonuna kadar olacak şekilde tek bir materyal 

şeklinde yüklendiyse bunların haftalar hâlinde yüklenmesine gerek var mıdır? 

- Eğitim materyali bir bütün olarak tek parçada yüklenmiş ise eğer akademik anlamda bir sıkıntı 

oluşturmayacaksa ya da bölünmesinde herhangi bir zorluk ya da engel bulunmuyor ise haftalık 

olarak bölümlere ayrılarak tekrardan yüklenmesinde fayda bulunmaktadır. Bununla birlikte tüm 

materyallerin haftalık olarak tasnif edilmesi ve sisteme de bu şekilde yüklenmesi özellikle 

öğrencinin takip edebilirliği açısından daha nitelikli bir durumun ortaya çıkmasına neden 

olacaktır. Dolayısıyla öncelikli arzumuz; öğretim elemanlarımızın yılsonuna kadar olan bu 6 

haftalık eğitim içeriğini, her bir hafta için ayrı ayrı eğitim materyali gelecek şekilde 

yüklemeleri. 

26. 6 Nisan tarihi, akademik takvimde eğitim döneminin 9. haftasına denk gelmektedir. 

Bu haftaya ilişkin yüklenen eğitim materyali 1. hafta olarak mı 9. hafta olarak mı 

adlandırılmalı? 

- 6 Nisan pazartesi günü yüklenecek olan ilk eğitim materyaline 9. hafta ibaresi vermek yanlış 

olmayacaktır. Ama öğretim elemanlarımızın kendi içerisinde takip ettikleri bir tasnif sistemi 

var ise ona da çok fazla müdahil olunmayacak ve hocalarımıza bu noktada özerk alan 

tanınacaktır. 

27. Her bir haftanın eğitim materyali, ilgili haftada mı yüklenmeli? 

- Hayır. Arzu edilen durum, yılsonuna kadar olan tüm içeriklerin olabildiğince hızlı bir şekilde 

hazırlanması ve bir an evvel sisteme yüklenmesi. Öğrencilerimizin sınavlarda sorumlu 

olacakları konu ve içerikleri bir an evvel görmeleri ve bilmeleri, onların alışkanlıklarına da 

uygun düşecektir. 

28. Öğrenciler sınavlarda hangi içeriklerden sorumlu olacaklar? 

Öğrencilerimiz sınavlarda, kendi dersleriyle ilgili öğretim elemanlarımızın sisteme yüklemiş 

oldukları tüm içeriklerden sorumlu olacaklardır.  


