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Canlı Dersler Hakkında Öğrencilerimize Öneriler,

1- Öncelikle sizler için hazırlanan canlı derslere ilişkin eğitici videoları http://uzem.bozok.edu.tr 

web sitemizin Yardım sekmesinde Öğrenciler için Yardım Videoları sayfasından izleyiniz.

2- İnternet erişiminde kotası bulunan öğrencilerimizin internet kotalarını uzaktan eğitim dersleri için 

kullanması önerilebilir.

3- Bir ders saati için tahmini olarak 50MB-200MB arası internet kotası harcanacaktır. Bu durum 

bbağlantı ve diğer özelliklere göre değişiklik gösterebilir.

4- Dersin başlama saatinden en geç 5 dk. önce canlı dersiniz yayına başlamış olacaktır. 

5- Derslerinizin etkili ve verimli bir şekilde işlenmesi için öğretim elemanlarımız dersleri anlatırken 

kameralarınızı ve mikrofonlarınızı kapatınız. Söz hakkı aldığınızda kamera ve mikrofonlarınızı 

açabilirsiniz. 

6- Öğretim elemanlarımız ve diğer arkadaşlarınız ile iletişime geçmek için sohbet bölümünü 

kullanabilirsiniz.

77- Canlı dersleri mobil cihazlarınızdan izliyorsanız Google Meet uygulamasının mobil cihazınıza 

indirmeniz ve canlı dersleri mobil cihazı yatay bir şekilde tutarak izlemeniz önerilebilir.

8- Canlı derslere ek olarak Google Classroom etkinlikleri de devam edecektir. 

9- Canlı derslere katılamayan öğrenciler için canlı dersler Google Classroom üzerinden dersin öğretim 

elemanı tarafından dersten sonra yayınlanacaktır. 

10- Uzaktan eğitim derslerinize mümkün olduğu ölçüde devam etmeye çalışınız. Ancak kaçırdığınız 

dersleri Google Classroom üzerinden tekrar edebilirsiniz. 

1111- Canlı ders yayınlarını izlemek için videonun işlenmesini beklemeniz gerekiyor. Beklemeden izlemek 

için indirebilirsiniz.

12- Sınavlara, staj durumlarına, öğretmenlik uygulamalarına, uzaktan eğitim ile verilemeyen derslere ve 

internet erişimi gibi diğer durumlara ilişkin açıklamalar, Üniversitemiz Senatosu tarafından akademik 

takvim belirlendikten sonra yapılacaktır. Bu süreçte sınavlara değil; derslerinizdeki öğrenme hedeflerine 

odaklanmanızı öneririz.

13- Canlı derslerle ilgili sorun yaşadığınız zaman canli.ders@bozok.edu.tr e-posta adresine sorunlarınızı 

aaçık ve net bir şekilde yazarak bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. 

14- Canlı dersler, belgeler, video, ses ve görüntü kayıtları vb. ders içi etkinliklerde öğretim 

elemanlarımız tarafından sunulan her türlü içerik, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 

kapsamında öğretim elemanlarımızın kişisel verileri olduğunu hatırlatırız. Bu verilerin herhangi bir 

cihazla kayıt altına alınması, sosyal medya platformlarında paylaşılması gibi yasalarla belirtilen 

durumların ihlalinden tamamen KVKK ihlali yapan kişi/kişiler sorumludur. 
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