1. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN UZAKTAN EĞİTİM BİLGİLENDİRME METNİ
Merhaba Arkadaşlar,
Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne hoşgeldiniz!
Tüm dünyanın ve ülkemizin içinden geçmekte olduğu pandemi süreci nedeniyle 2020-2021 Eğitim Yılı
Güz Yarıyılı lisans öğretimi Üniversite Senatosu’nun 07.09.2020 tarihli kararına göre online (çevrimiçi)
olarak gerçekleşecektir. Tüm ders programı öğretim üyelerimiz tarafından online eğitimde sizler için en
verimli olacak biçimde yeniden düzenlenmiştir. Bu süreçte herhangi bir aksilik yaşamadan derslerinize
katılım sağlayabilmeniz için dikkat etmeniz gereken konuları vurgulamak istiyoruz.
 ONLINE EĞİTİM SÜRECİNDE NASIL İLETİŞİM KURACAĞIM?
Her türlü iletişim için kayıt sırasında size verilen öğrenci numaranızı içeren @ogr.uludag.edu.tr
uzantılı e-posta adresinizi kullanmanız gerekmektedir. UKEY ve tüm G Suite uygulamalarına bu
e-posta adresi le erişebilirsiniz.

 RESMİ DUYURULARA VE DERS NOTLARINA NASIL ULAŞACAĞIM?
Tüm dersler için yapılan resmi duyurular ve ders materyalleri UKEY sistemine yüklenecektir.
Derslerin online (çevrimiçi) sınavları da bu sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir. Sistemin
işleyişini
http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/bilgiislem/ukey/UKEY_KK.pdf
üzerinden
inceleyebilirsiniz. Derslerle ilgili bilgilendirmeleri kaçırmamak için sistemden sürekli takip
halinde olmanız gerekmektedir.

 DERSLERDE HANGİ DİJİTAL UYGULAMALARI KULLANACAĞIM?
Tüm derslerde UKEY’e destek olarak G Suite platformu üzerinde çeşitli uygulamalar (Google
Meet, Google Drive, Google Classroom, Google Forms, vb…) kullanılacaktır. Bu uygulamalara
@ogr.uludag.edu.tr uzantılı e-posta adresinizden erişebilirsiniz. Aşağıdaki linklerden bu
uygulamaların nasıl çalıştığını inceleyebilirsiniz.
o https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=tr (Google Meet)
o https://support.google.com/edu/classroom#topic=6020277 (Google Classroom)
o https://support.google.com/docs/answer/6281888?co=GENIE.Platform%3DDesktop
&hl=tr (Google Forms)
o https://support.google.com/drive/answer/2424384?co=GENIE.Platform%3DDesktop
&hl=tr (Google Drive)

 ÇEVRİMİÇİ DERSLERDE NELERE DİKKAT ETMELİYİM?
Senkron derslerimiz, Google Meet üzerinden gerçekleştirilecek ve kayıt altına alınacaktır. Bu
nedenle derslere tam zamanında katılım sağlamanız son derece önemlidir. Derse katılım linki
derse ait ders yürütücüleri tarafından derse ait Google Classroom sayfasında paylaşılacaktır.
Uzaktan eğitime her ne kadar evlerimizden, kendi mekanlarımızdan katılım sağlayacak olsak
da yüz yüze eğitimde olduğu gibi kendimize ve ekranımızdan yansıyacak çalışma ortamımıza
özen göstermemiz, diğer katılımcıların ilgisini dağıtmamaya dikkat etmemiz gerekmektedir.
Derslere katılım sağlarken görsel iletişimin kopmaması adına mümkün olduğunca
kameralarımızın açık olmasına dikkat etmeliyiz. Ortam sesinin derse yansımaması, ses
kalitesinde bozukluklar olmaması için dersle ilgili söz almadığımız sürece mikrofonlarımız kapalı
olmalı. Söz almak için Google Meet içindeki sohbet bölümünden yazarak ders yürütücüsüyle
iletişime geçebilirsiniz.

 DERSLERİN ÖDEVLERİNİ NASIL TESLİM EDECEĞİM?
Derslere ilişkin ödevler Google Classroom üzerinden teslim edilecektir. Her ders için gerekli
Google Classroom şifresi ders yürütücüleri veya ilgili araştırma görevlileri tarafından sizlere
iletilecektir. Ödevlerin teslim tarih ve saatlerine azami dikkat göstermeniz gerekmektedir.
Saatinde teslim edilmeyen ödevler sistem tarafından kabul edilmemektedir.

 DERSLERDE BAŞKA HANGİ İLETİŞİM KANALLARINI KULLANACAĞIM?
Her dersin yürütücüsü kendi dersi özelinde yukarıda saydığımız uygulamalar dışında farklı
iletişim platformları kullanabilir (Facebook, Whatsapp grupları gibi). Bunun gibi uygulamalara
gereksinim duyulursa, lütfen dikkatle takip ediniz.

 UYGULAMALI DERSLERDE HANGİ PROGRAMLARI KULLANACAĞIM?
Uygulamalı derslerimizde sizlere çeşitli görselleştirme ve modelleme teknikleri ve programları
(mimari eskiz, çizim, maket teknikleri, SketchUp programı vb.) hakkında bilgi verilecektir.
Eğitimlerde edindiğiniz bu bilginin diğer dersler için de kullanılacağını unutmayınız. Mimarlık
eğitim programındaki tüm dersler birbirini desteklemekte ve birbirleri üzerinden ilerlemekte
olan bir sistemin parçalarıdır. Dolayısıyla bir ders kapsamında edindiğiniz deneyimi diğer
derslere aktarmanız önemlidir. Kafanızda oluşturduğunuz tasarımı, kurguyu diğer
arkadaşlarınıza ve ders yürütücülerine anlatmanın yöntemi gerek elle, gerek bilgisayar
programları ile gerçekleştireceğiniz görselleştirme ve modelleme aracılığıyla en iyi şekilde
ifade edebilmektir. Yüz yüze eğitimde olduğu gibi, uzaktan eğitim sürecinde de bu ifade
yöntemlerinin verimli kullanımı önemlidir. Bunun yanı sıra Microsoft Powerpoint ve Word’ün
etkin kullanımı gerekecektir. Adobe Photoshop ve mimari çizim programlarını etkin
kullanabilen öğrencilerin ise ilgili dersin yürütücüsü ile iletişime geçerek, uygun bulunması
halinde kullanması uzaktan eğitimde faydalı olacaktır.

 UZAKTAN EĞİTİM KALİTESİNİ ARTTIRMAK İÇİN NELERE DİKKAT ETMELİYİM?
Uzaktan eğitim için gerekli olan her türlü donanımın (bilgisayar, tablet, mikrofon, kamera,
kulaklık vb…) temin edilmesi öğrencinin sorumluluğundadır. Uzaktan eğitimi kesintisiz ve
sorunsuz sürdürebilmek adına tüm donanımınızın uygun ve yeterli olduğunu kontrol
etmelisiniz.
Öğrencilerimizin tablet, bilgisayar, Internet bağlantısı vb. olmak üzere uzaktan eğitim
araçlarına erişim olanaklarını ve uygulama, program vb. kullanma yetilerini öğrenmek
amacıyla 28.09.2020 – 02.10.2020 tarihleri arasında online (çevrimiçi) bir anket yapılacaktır.
Ankete katılımınız durum tespiti açısından oldukça önemlidir.
Bu dönem boyunca tüm iletişimimiz (dersler, toplantılar, vs…) dijital platformlar üzerinden
gerçekleşecektir. Dolayısıyla etkin zaman kullanımını hem öğrenciler hem de öğretim üyeleri
için son derece önemlidir. Gerek kendi, gerekse birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın ve öğretim
üyelerinin programlarını aksatmamak adına toplantı ve ders saatlerine, ödev teslim
sürelerine, dersleri ve öğreniminizi desteklemek için yapılacak tartışmaları geliştirmeye yönelik
verilecek okuma, video izleme vb. görevlere azami dikkat göstermeniz gerekmektedir.
Uzaktan eğitim, zaman zaman mekânsal sorunlar nedeniyle yüz yüze eğitimde sekteye uğrayan
interaktif katılımı daha kolay hale getirmektedir. Dolayısıyla uzaktan eğitimi kendiniz için en
verimli hale getirmek için, bu avantajı kullanmalı ve derslere, tartışmalara aktif katılım
sağlamalısınız. Unutmayın uzaktan eğitimi yakınlaştırmak bizim elimizde!

Bu süreçte zorlandığınız noktalarda derslerinizin araştırma görevlilerinden ve sınıf arkadaşlarınızdan
yardım alabilirsiniz. Bunun gibi durumlarda öğrenci temsilcileri ilgili dersin araştırma görevlisi ile
@ogr.uludag.edu.tr uzantılı e-posta adresinden, öğretim üyesinin @uludag.edu.tr uzantılı e-posta
adresi aracılığıyla iletişime geçebilir. Bunun için kendi aranızda bir WhatsApp grubu kurarak, soru ve
sorunlarınızı öğrenci temsilcilerine aktarmanız gerekmektedir. Bölümümüzün web sayfasını, sosyal
medya sayfalarını daima takipte kalın!
http://www.uludag.edu.tr/mimarlik
https://www.facebook.com/mimarlikuludag
https://www.instagram.com/bursauludagmimarlik/
https://twitter.com/MimarlikBursa

En kısa sürede yüz yüze eğitimde bir araya gelmek dileğiyle…

Tüm öğrencilerimize başarılı, verimli ve sağlıklı bir dönem dileriz!

