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İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı  

GUZEM Uzaktan Eğitim Bilgilendirme Notu 

(Versiyon 2021.03) 

 

2020-2021 E/Ö Yılı Lisansüstü, Lisans ve Önlisans programlarının derslerinin uzaktan 

eğitim yöntemiyle yürütülmesinde, İstanbul Gedik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Öğretim 

(GUZEM) LMS sistemi kullanılmaya devam edecektir. 

Bölüm 1. Genel 

1) Ortak dersler ATA101, TUR101, ING101 ilan edildiği üzere mevcut şekilde 

yürütülecektir. 

2) GUZEM Uzaktan Eğitim Sistemiyle derslerin yürütülebilmesi için öğretim 

elemanlarının sahip olması gereken teknik donanım aşağıdaki gibidir; 

 Masaüstü ya da dizüstü bilgisayar, 

 İnternet bağlantısı, 

 Google Chrome web tarayıcısı, 

 Dahili ya da harici web kamerası ve mikrofon.  

3) GUZEM Uzaktan Eğitim Sistemiyle derslerin yürütülebilmesi için öğrencilerin sahip 

olması gereken teknik donanım aşağıdaki gibidir; 

 Masaüstü veya dizüstü bilgisayar, tablet ve benzeri akıllı cihaz, 

 İnternet bağlantısı, 

 Google Chrome web tarayıcısı, 

 Dahili ya da harici hoparlör, web kamerası ve mikrofon. 

4) GUZEM web sayfası ve iletişim bilgileri; 

 Sistem erişim linki: ue.gedik.edu.tr 

 Teknik destek: A Blok 8. Kat – mail adresi : guzem@gedik.edu.tr 

 Telefon: 444 5 438 – Dahili: 1197  

 GSM: 0534 893 89 72 

Bölüm 2. Lisansüstü/Lisans/Önlisans Güz Dönemi UZEM Sürecine İlişkin Açıklamalar 

1. Bütün dersler senkron (çevrimiçi) yapılacaktır. Derslerde kullanılacak sunumlar PDF 

formatına çevrilip sisteme PDF formatında yüklenmesi gerekmektedir. 

2. Her dersin öğretim elemanı tarafından, her hafta için ders materyalleri sanal sınıf 

uygulamasına ek olarak eklenmesi tercih edilir. Sisteme eklenebilecek ders 

materyalleri, kaynak eserler, açık kaynaklar, sunum ve diğer ders materyalleri olarak 

açıklanabilir. Kaynakların paylaşımında alıntı ve intihal durumları göz önünde 

bulundurularak paylaşım yapılmalıdır. 

https://ue.gedik.edu.tr/
mailto:guzem@gedik.edu.tr
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3. Dersin öğretim elemanı öncelikli olarak sorumlu olduğu ders için hazırladığı notlarını 

GUZEM uzaktan eğitim sistemine yüklemesi beklenmektedir. İsteyen öğretim 

elemanları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının https://yokdersleri.yok.gov.tr 

sayfasında açık erişime açtığı derslerden kendi dersine uygun olanları belirleyip 

ihtiyaçları doğrultusunda, ilk aşamada bölüm başkanlığı ve dekanlık onayı ile bu 

derslerin içeriklerini (PDF formatında mevcut) indirip, GUZEM uzaktan eğitim 

sisteminde de ek not olarak paylaşabilirler. 

4. Öğretim elemanları derslerini bilgisayar üzerinden gerçekleştirebilirler. 

5. Senkron (canlı) eğitimde her haftanın dersini minimum 1 yerel kredi 30 dakika olacak 

şekilde (örneğin 3 kredi en az 90 dakika) planlanabilir. Bu sürenin maksimumu söz 

konusu dersin yerel kredisi yani ders saati ile sınırlıdır. 

6. Her haftanın sanal sınıfı en geç ders saatine kadar oluşturulmuş olması gerekmektedir. 

7. Öğrenci derse senkron olarak katılamadığında dersi asenkron olarak izleyebilir. 

UZEM üzerinden öğrencinin ders katılım saatlerinin / oranının dökümü rapor olarak 

alınabilir. Dersin öğretim elemanı UZEM raporlarını baz alarak OBS’deki mevcut 

olan yoklama tablosunu doldurabilir veya kendisi tarafından takip edilen yoklamaları 

baz alarak OBS’deki yoklama tablosunu doldurabilir. Sonuç olarak öğrencilerin 

yoklama sonuçları OBS üzerinden takip edilecektir. 

8. GUZEM uzaktan eğitim sisteminde dersin yürütülmesine ilişkin kılavuzlar GUZEM 

teknik ekibi tarafından hazırlanıp GUZEM ue.gedik.edu.tr sayfasında 

yayınlanmaktadır.  

9. Öğrencilere yönelik uzaktan eğitime ilişkin eğitim videoları, duyurular ve teknik 

destek gerektiren konular ue.gedik.edu.tr sayfası üzerinden paylaşılacaktır. 

10. Kartal ve Pendik Kampüslerinde bulunan Uzaktan Eğitim Merkezi Stüdyolarını 

kullanmak isteyen öğretim elemanlarımızın https://gebis.gedik.edu.tr adresine kendi 

kullanıcı ve şifreleri ile girerek Uzaktan Eğitim Rezervasyon alanından talep ettikleri 

gün ve saatleri seçmeleri yeterli olacaktır. Stüdyoların müsaitlik durumu aynı alandan 

takip edilebilmektedir. Kartal kampüsünde bulunan stüdyomuz GreenBox 

teknolojisine sahiptir.  

11. GUZEM teknik ekibi tarafından, sistemde kullanılacak sunum formatı e-posta ile 

dekan, dekan yardımcıları, müdür, müdür yardımcıları ve sekreterlere iletilmekle 

beraber ue.gedik.edu.tr adresinde duyurular alanında paylaşılmıştır. 

12. Öğretim elemanının, GUZEM Uzaktan Eğitim Sisteminde kullanıcı adı ve şifresi, 

OBS kullanıcı adı ve şifresi ile aynı olup gerektiğinde şifre değişikliklerini OBS 

üzerinden yapabileceklerdir.  

13. Öğrencilerin, GUZEM Uzaktan Eğitim Sisteminde kullanıcı adı ve şifresi, OBS 

kullanıcı adı ve şifresi ile aynı olup gerektiğinde şifre değişikliklerini OBS üzerinden 

yapabileceklerdir. 

14. Tercih eden bölüm/programlar uzaktan eğitim merkezi ile iletişime girerek 

oryantasyon haftasında öğrencileri ile sistem üzerinden bilgilendirme toplantıları 

yapabileceklerdir. Bunun için uzaktan eğitim merkezi ile iletişime geçilip planlaması 

yapılmalıdır. 

https://yokdersleri.yok.gov.tr/
file:///C:/Users/bdonmez/Downloads/ue.gedik.edu.tr
https://gebis.gedik.edu.tr/
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15. Bölümünde/programında engelli öğrencisi olan bölüm/program başkanlıkları GUZEM 

ekibi ile iletişime geçip bu öğrencilerin sistem üzerinden derslerini takip etmeleri 

konusunda çalışma yapmaları gerekmektedir. 

16. Enstitü/Fakülte/MYO uzaktan eğitim sistem süreçlerini takip edebilecek araştırma 

görevlisi/ öğretim görevlisi belirlenmesi ve bu kişilerin bilgilerinin uzaktan eğitim 

merkezine verilmesi oluşabilecek aksaklıkların önüne hızlı şekilde geçebilmemizi 

sağlayacaktır. 

 

 

UZEM Müdürlüğü  

02.04.2021 


