Değerli Öğrencilerimiz,
Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 23.03.2020 tarihinden itibaren asenkron 30.03.2020
tarihinden itibaren ise senkron olarak teorik dersler ve derslerin teorik kısımları uzaktan eğitim yöntemleriyle
yürütülecektir.
Uzaktan Eğitim – Öğretim Nasıl Olacak ?
Asenkron ve Senkron olmak üzere iki yönlü olarak devam edecek eğitimler için aşağıda ayrıntılı bilgilere yer
verilmiştir.

Asenkron (eş zamanlı olmayan) Uygulama Hakkında;
Öğrencilerimiz Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) https://ubys.comu.edu.tr üzerinden Ders
Materyallerine pdf, ppt, mp3, doc, xls, bağlantı (link) formatlarında ulaşacak olup ayrıca Öğretim
elemanlarının verdiği ödevlerden sorumludur.
Öğrenci Bilgi Ekranı bağlantısını tıkladığınızda aldığınız dersler ekranda listelenecektir. Ders Kodunu
tıkladığınızda Ders Ayrıntıları ile ilgili bilgi ekranı sizi karşılayacaktır.

Ders ayrıntıları ekranı sol menüde hafta içerikleri bulunmaktadır. Öğretim elemanları hangi öğrencilerin
materyallere ulaştığını sistem üzerinden görmektedir. Bu sebeple her öğrencinin materyali kendisi indirmesi
gerekmektedir. Öğretim elemanlarımızın değerli öğrencilerimiz için hazırladıkları ders materyallerini öğretim
elemanın izni olmadan internet ortamında paylaşmamalı ve bu konuda özen göstermelidir.

Öğretim elemanları size mesaj gönderebilir veya duyuru yapabilir. Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminin en
sağdaki menüsünden mesajlar kısmından sizlerde öğretim elemanları ile iletişime geçebilirsiniz. Öğretim
elemanı duyuruları öğrencinumarasi@ogr.comu.edu.tr e-posta adresine iletilecektir.

Öğretim elemanları sizlere ödev verebilir. Ders ayrıntıları ekranından ödevler sekmesini kullanarak ödev
ayrıntıları görebilirsiniz. Ödev ile ilgili çalışmayı yaptığınızda aynı menüden ödevi sisteme yükleyebilirsiniz.

Not: Ara sınavların ödevler şeklinde yapılabileceği ön görülmektedir.

Senkron (eş zamanlı) Uygulama;
Öğretim elemanlarımız canlı ders anlatımlarını Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirecekler,
öğrencilerimiz web tarayıcısı veya cep telefonları ile derslere uzaktan katılım sağlayacaklardır. Katılmayan
öğrencilerimiz derslerin tekrarını daha sonra izleyebileceklerdir. Canlı derslerimiz 30.03.2020 tarihinden
itibaren müfredatta belirtilen haftalık ders programı üzerinden yürütülecektir.
Sizler için öğrencinumarasi@ogr.comu.edu.tr adresli e-posta hesaplarını hazırladık. ÇOMÜ Tek Hesap şifresi
yani ÜBYS girdiğiniz parola ile https://ogr.comu.edu.tr adresinden e-postanıza giriş yapabilirsiniz. Microsoft
Teams ÇOMÜ e-postanız ile kaydolabilirsiniz. Üniversite Microsoft ile e-kampüs anlaşması olduğundan
herhangi bir öğrenci sınırlamamız yoktur. Sizlerden ricamız 25.03.2020 tarihine kadar kayıt işlemini
gerçekleştirmeniz.
Aşağıdaki bağlantıdan Microsoft Office 365 programına kaydolabilirsiniz.
https://www.microsoft.com/tr-tr/education/products/office/default.aspx
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öğrencinumarası@ogr.comu.edu.tr adresine bir doğrulama kodu gönderecektir.
https://ogr.comu.edu.tr adresine giriş yaparak kodu kopyalıyoruz.

zarfında

Microsoft

Doğrulama kodunu girdiğinizde başlat butonuna tıklanarak kayıt işlemini tamamlayınız. Microsoft sistemine
ilk giriş yaptığınızda sizden bir adet parola kurtarmanız için cep telefonu veya farklı bir kurtarma e-posta
adresi isteyecektir. Mutlaka bu işlemleri tamamlayın.
Kayıt işlemleri bittiğinde sizi aşağıdaki ekran karşılayacaktır.

Office uygulamalarını bilgisayara indirip lisanslı olarak kullanabilirsiniz.

Tüm İşlemler bittikten sonra https://teams.microsoft.com adresinden canlı derslere katılabilir ya da Office
uygulamasını bilgisayarınıza yükleyerek katılabilirsiniz. Bilgisayarınız yok ise akıllı cep telefonlarından teams
uygulaması yükleyerek canlı derslere katılabilirsiniz.

Öğretim elemanları size ÜBYS üzerinden bağlantı (link) şeklinde Canlı Ders gönderebilir veya aşağıdaki gibi
daha önceden sınıflar oluşturarak derslere katılmanızı sağlayabilir. Sizlerden ricamız 25.03.2020 tarihine
kadar Microsoft kayıt adımlarını bitirmeniz. Böylece öğretim elemanları derslere sizi öğrenci numaranızı
kullanarak ekleyebilirler.

Bu süreçte zamana karşı yarıştığımızı unutmayın. Her türlü sorularınız için bidb@comu.edu.tr e-posta
adresine yazabilirsiniz. Mutlaka sorunlar çıkacaktır bu sorunlara Üniversite yönetimi ve siz değerli
öğrencilerimiz ile hep beraber çözüme kavuşturacağız. Unutmayın sizler için çalışıyoruz ve büyük bir
Üniversiteyiz bu duyurudan sonra biz ne kadar sunucularımızda kaynak yapılandırması için çalışsak ta ÜBYS
sunucularımıza aşırı yüklenme olacak ve zaman zaman erişim problemleri yaşanacaktır.

Sağlıklı Günler Dilerim.
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Soysal medya üzerinden bizi takip edebilirsiniz. https://twitter.com/comu_bidb

