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UKEY-Personel Soru-Cevap Oturum Kayıtları 
Cevaplanan Sorular (47) 

-------------------------- 

1. Hülya Kartal  : sesiniz çok az geliyor 

* özgür karabulut  (özel olarak): hocam benim tarafta ses iyi duyuluyor. huparlör sesiniz kısık olabilir 

mi? 

 

2. Hülya Kartal  : Hocam sizin sesinizde sorun yoktu, Seher Hanımın sesi az geliyor ama metni takip 

ediyorum çok teşekkür ederim 

* Faik ÖZGÜR: muhtemelen bilgisayar farkından olabilir. seher hm başka bir bilgisayarda sunum 

yapıyor. Bu sunum aynı zamanda kaydediliyor. Kayıt herkes tarafından izlenebilir olarak daha sonra 

yayınlanacaktır. 

 

3. deniz halici: ses ve görüntüde problem yok 

* Faik ÖZGÜR(özel olarak): teşekkürler. 

 

4. Hülya Kartal  : Ders içeriğindeki güncellemeler otomatik olarak Bolognadan buray yansıyacak mı? 

* Faik ÖZGÜR: Bolognadaki bilgileri bir seferlik aktarıyoruz. 

İki tarafta güncelleme yapmak gerekecek. Ancak bir sonraki dönem(sömestre) aktarımlar baştan 

yapılacağı için güncel halleri her zaman elde edilebilir. 

 

5. Haluk Barbaros Oral : Özgür Hocam.. Danışmanlığını yaptığımız öğrencilerde sistemde mevcut mu? 

Onlara da ulaşabiliyor muyuz? 

* Faik ÖZGÜR: KAstımız yüksek lisans öğrencileriyse; Evet. İlerleyen kısımlarda proje ve Araştırmalar 

anlatılırken bahsi geçecek. 

 

6. Müfit PARLAK: Başta Özgür Hocamız olmak üzere katkısı olan bütün çalışma arkadaşlarımıza 

içtenlikle teşekkür ediyorum.Dr.Müfit Parlak 

* Faik ÖZGÜR: Teşekkürler Hocam. 

 

7. Mustafa .  : Ses te yankılanma var..  Zaman zaman düzeliyor. 

* Faik ÖZGÜR: Hocam biz sorun yaşamıyoruz ancak ilk tecrübemiz olduğu için doğal olarak basit ev 

ekipmanlarıyla (laptop mikrofonu) ile sunumu yapıyoruz. tecrube de olmuş oluyor bizim için 

 

8. Haluk Barbaros Oral : Lisans öğrencilerini kastediyorum.. Özellikle Tıp Fakültesi'nde danışmanlığını 

yaptığımız öğrencilere ulaşmöakta sıkıntı yaşıyoruz.. 

* Faik ÖZGÜR: Bu farklı birdanışmanlık şekli sanırım Hocam,  İşleyiş hakkında bilgimiz eksik o yüzden 

bilahare inceleyip mümkün olup olmadığı konusunda sizlere dönelim. 

 

9. Mustafa .  : .Ödev, ders, proje,esınav altyapımızı hazırladıktan sonra en öenmli konu: 

öğrencilerimizin ukey siteminine giriş yapmlarını sağlamak sanırım. 

* Faik ÖZGÜR: Evet hocam, Derste özellikle öğrencilerinize sissteme giriş yapmalarını bildirmelisiniz. 

Öğrenci listesinden kimlerin giriş yapıp yapmadığını görebilirsiniz. 
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10. A.Saim  KILAVUZ: Biraz sonra toplantıya gireceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim. 

Ellerine ve zihinlerine sağlık. Başarılar 

* Faik ÖZGÜR: teşekkürler hocam 

 

11. Şule Öztürk  : Şule ÖZTÜRK: Son derece yararlı olacağını düşündüğüm bu sistemi hayat geçiren 

değerli hocalarımıza ve yardımcılarına çok teşekkür ediyorum. Kalabalık grup halinde yürütülecek 

Bitirme tezi öğrencileri için de son derece yararlı olacağını düşünüyorum. 

* Faik ÖZGÜR: Biz de aynı fikirdeyiz hocam. Teşekkürler. 

 

12. Ramiz .  : Ses gayyet güzel geliyor. 

* Faik ÖZGÜR: . 

 

13. Kamil DİLEK: Emeği geçen tüm çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum 

* Faik ÖZGÜR: teşekürler hocam. 

 

14. Menekşe Seden Tapan Broutin: Ödev tesliminde öğrencilerin gönderebileceği dosya türleri 

boyutları kısıtlı mıdır? 

* Faik ÖZGÜR: evet şu anda sistemde 10MB kısıtı bulunmaktadır. 

 

15. Nilgün Demir  : Ben dersimde öğrencilerimle görüştüm. Ancak onlara da bir bilgilendirme 

toplantısı yapılsa iyi olacak sanırım. Çünkü sistem hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söylediler 

* Faik ÖZGÜR: şu anda onlar için de canlı olarak ayrı bir odada toplantı yapılmaktadır. ancak katılım 

konusunda bir bilgim yok 

 

16. Levent Büyükuysal  : Öğrenciye ödev verdiğimizde, bu e-mail ile öğrenciye iletilecek mi? Emeği 

geçen herkese teşekkürler. 

* Faik ÖZGÜR: Bildirim sistemimizde böyle bir imkan bulunmakta. 

* Faik ÖZGÜR: Ancak öğrencilerin e-posta adreslerini doğru girmelre ve tabii ki sistemde kayıtlı 

olmaları gerekmektedir. 

 

17. Yunus Alyaz  : Yunus Alyaz - Anastasia Şenyıldız:  Faik bey test aşamasında diğer yazarlık 

sistemlerin etkileşimli ve multimedya (resdim, ses, film vb.) içerikli etkinliklerini buraya entegre 

edebiliyor muyuz? 

* Faik ÖZGÜR: Henüz boyle bir imkanımız yok. Ancak ders materyalini şu anda sunumunu yaptığımız 

bir döküman haline getirip orada daha interaktif testler hazırlanabilir. istek doğrultusunda ilgili 

ürünlerin satın alınması yapılabilir. 

 

18. goncagul: Aktif kullanımı sağlana bilirse oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. Bu vesile ile tüm 

emeği geçenleri tebrik eder kurumumuza hayırlı olmasını dilerim. 

* Faik ÖZGÜR: Bilgilendirme toplantısını bu amaçla düzenliyoruz. Yaygınlaştırılması konusunda çaba 

sarf ediyoruz. 

 

19. Öğr.Gör.Can GÜNAY: Nokta sistemin yerine artık bu sistemimizi kullanacağız. Öyle değil mi? 

* Faik ÖZGÜR: Hayır hocam. Noktanın yerine geçen bir sistem değil bu. Nokta sınav ve not takibi ve 
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dolayısıyla öğrenci işlerinin otomasyonudur. Nokta dışında kalan konuları burada gidermeye çalıştık. 

 

20. Ahu Öztürk  : Çok güzel bir sistem, tebrikler ve teknolojinin bir araç olarak kullanılmasını bu denli 

kolaylaştıran ekibe teşekkürler 

* Faik ÖZGÜR: teşekkür ederiz. 

 

21. Nermin Bulunuz  : Son 7-8 yıldır öğrencilerimin email adreslerini alıp, tek tek elimle sisteme girip 

grup oluşturuyor, göndereceğim ders materyallerini bu şekilde öğrencilerime ulaştırıyordum. Bu 

müthiş bir zaman kaybı idi. Kendi adına bu sorunu kökten çözen bu sistem beni çok mutlu etti. Emeği 

geçen tüm hocalarımıza ve personele teşekkürler. 

* Faik ÖZGÜR: Yararlı olabildiysek biz de memnun oluyoruz. Teşekkürler. 

 

22. Şükrü KAYA: Öğrencilere verdiğimiz ödev veya sınav notları otomasyona aktarılıyor mu? 

* Faik ÖZGÜR: Mevzuat vb bazı zorluklar sebebiyle Otomasyon sistemine veri aktarmıyoruz. 

 

23. Yunus Alyaz  : Yunus Alyaz - Anastasia Şenyıldız: stand alone yazarlık sistemler bağımsız html 

olarak test ve alıştırma hazırlamaya olanak veriyor. Bilgisayar ortamında bu testleri hazırlayıp UKEY'e 

entegre edebiliyor muyuz? 

* Faik ÖZGÜR: Şu an için mevcut değil. Buradaki sorun dışarıda hazırlanan sınavın sonuçların sisteme 

aktarılabilmesinde. yok sadece alıştırma tarzı bir test düzeneği isteniyorsa bununla ilgili bir çalışma 

yapılabilir. 

 

24. Neslihan Önder Özdemir  2: Merhaba, emekleriniz ve bilgilendirme toplantisi icin cok tesekkurler. 

Ders materyal paylasimi  yurt ici ve yurt disi ndaki universite ogrencileri ile bu sistem araciliga 

paylasilabilir mi? 

* Faik ÖZGÜR: Sistem internet üzerinden kullanıma açık olduğundan, mevcut tüm örenci ve hocalar 

arasında kullanılabilir. Mekan bağmlı değil. 

 

25. ZAFER YILDIZ  : Zafer YILDIZ: Sistemin yapımında ve bu toplantıda  katkısı olanlara teşekkür 

ederim. Önlisans (Meslek yüksekokulları ) öğrencileri içinde bu sistemi kullanabilecekmiyiz? 

* Faik ÖZGÜR: Otomasyonda kayıtlı tüm hoca ve öğrenciler sistemi kullanabilir. 

 

26. M. Murat Civaner : Önclikle emek verenlerin eline sağlık. Benim öğrencilerimin yarısı hala 

sistemde değil; bizlerin mi duyuru yapması gerekiyor yoksa öğrenci işleri mi bilgilendiriyor? 

* Faik ÖZGÜR: Öğrencilere sizlerin bildirmeniz gerekiyor. 

 

27. Süreyya Sarıhan  : e-sınav öğrencilerin kendi bilgisayarlarından mı yanıtlanacak  yoksa sınav için 

bir salon mu oluşturulacak, kopya  sözkonusu olabilir mi 

* Faik ÖZGÜR: E-Sınavlar konsunda görüştüğümüz hocalarımız arasında da itilaflar var. Salon da 

yapılabilir. Süre ksıtlı tutulup evde veya mekandan bağmsız bir sınav da düzenlenebilir. Süre ksıtlı 

olduğundan sorular ve şıklar karışık getirildiğinden kopya engeli sağlanabilir diye düşünüyoruz. 

 

28. Tufan Can Ulu : E-sınav için zaman sınırı koyma imkanı var mı? Örneğin öğrenci sınava başladıktan 

sonra 10 dakika süre verebilir miyiz? 

* Faik ÖZGÜR: görsel olarak cevaplandı 
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29. Şükrü KAYA:  Öğrencilere verdiğimiz ödev veya sınav notları otomasyona aktarılıyor mu? 

* Faik ÖZGÜR: görsel olarak cevaplandı. 

 

30. teoman atıcı: sınav sorularının doğru cevapları ne zaman görünür oluyor? 

* Faik ÖZGÜR: görsel olarak cevaplandı. 

 

31. Deniz Seyrek İntaş  3: eski sınavlar kayıtlı kalacak mı? Eski sonuçlar çağırmak mümkün mü? 

* Faik ÖZGÜR: görsel oalrak cevaplandı. 

 

32. İlkin Çavuşoğlu  : foruma eklenen konular düzenlenebiliyor/silinebiliyor mu? 

* Faik ÖZGÜR: cevaplandı. 

 

33. M. Murat Civaner : Öncelikle emek verenlerin eline sağlık. Öğrencilerimin çoğu hala sistemde 

değil; duyuruyu biz mi yapmalıyız, yoksa ayrıca bilgilendirliyorlar mı? 

* Faik ÖZGÜR: görsel olarak cevaplandı. 

 

34. İlkin Çavuşoğlu  : ders materyali yüklerken power point sunum materyalinin boyut sınırı nedir? 

* Faik ÖZGÜR: sınır 10MB olarak şu anda elirlenmiş. 

 

35. Öğr.Gör.Can GÜNAY: UKEY ile öğrenci mailleri arasında bir bağlantı var mı? Buradan girmiş 

olduğumuz duyurular öğrencilere mail olarak gönderilebilir mi? 

* Faik ÖZGÜR: görsel olarak cevaplandı. 

 

36. İlkin Çavuşoğlu  : Sistemde sadece yürütücüsü olduğumuz dersleri görüyoruz, oysa birden fazla 

öğretim üyesinin verdiği dersler var. Bu derslerin de görülmesi sağlanabilir mi? 

* Faik ÖZGÜR: görsel olarak cevaplandı. 

 

37. Mustafa .  : Bazı üniversitelerin enformatik bölümlerinin hazırladıkları sistemlerde video dersler 

verilebiliyordu..ukey sisteminde de video dersler hazırlayabilir-sunabilirmiyiz? 

* Faik ÖZGÜR: görsel olarak cevaplandı. 

 

38. pinart 2: e-sınavlarda her sorunun öğrencin karşısına teker teker gelmesi ve sınava toplu süre 

vermek yerine her soruya 30 sn-1 dk. gibi bir süre tanıma gibi bir seçenek var mı? 

* Faik ÖZGÜR: görsel olarak cevaplandı. 

 

39. İ.Taci Cangül  : Programın kullanımı sadece üzerimize kayıtlı derslerle mi sınırlı? Kendimiz yeni 

ders ekleyip grup oluşturabiliyor muyuz (örneğin resmi dersler dışında bizimle etüd benzeri çalışma 

yapmak isteyen öğrenciler için)? 

* Faik ÖZGÜR: görsel olarak cevaplandı. 

 

40. pinart 2: Sistem, öğrenciye kişisel mesaj göndermeye olanak tanıyor. Öğrenciye kişisel mesaj 

yazdığımızda öğrencinin bu mesajı görmesi için sisteme girmesi mi gerekiyor, yoksa bu kişisel mesaj 

öğrencinin e-mailine gidiyor mu? 

* Faik ÖZGÜR: görsel olarak cevaplandı 
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41. Ümit ARSLAN  : E-sınav sırasında diyelimki 10 dak süre verildi, bu sırada öğrencinin bilgisayarında 

elektrik kesintisi veya bilgisayar arızası sırasında öğrencinin sınav durumu nasıl olacak? 

* Faik ÖZGÜR: görsel oalrak cevaplandı. 

 

42. Uğur Recep Çetinavcı : Öğrenciler sisteme girerken belirli sorunlar yaşadılar mı? Kendilerini 

bilgilendirirken özellikle vurgulamamız gereken hususlar var mı? 

* Faik ÖZGÜR: görsel oalrak cevaplandı. 

 

43. Haluk Barbaros Oral : Bu sistemi IOS veya Android yazılımı olarak kullanmak mümkün olabilecek 

mi? Böyle bir projeniz var mı? 

* Faik ÖZGÜR: görsel oalrak atandı. 

 

44. Elif Atıcı  : öğrenci e-sınavda soruları yanıtlarken süre dolmadan sistemden çıkıp daha sonra tekrar 

sisteme girip kaldığı yerden devam edebilir mi? 

* Faik ÖZGÜR: sayaç işlemeye devam eder. öğrenci geri geldiğinde sınav zamanından kaybetmiş olur. 

 

45. pinart 2: Merhaba, Ders materyalleri bölümünde ders notu eklemek istediğimde "hafta bilgisi" 

soruluyor. Makale eklemek istediğimde ise bu soru sorulmyor. Yükseklians derslerinde her hafta 

makale okutulduğundan ve makalelerin hangi haftada okunacağını belirtmek istediğimden "makale" 

seçeneğinde de hafta bilgisi girmemiz sağlanabilir mi? 

* Faik ÖZGÜR: haftalık ders notları olarak ekleyip açıklama kısmında ayrıntı verebilirsiniz. tür kısmı 

sadece bilgi amaçlı. 

 

46. Haluk Barbaros Oral : Öğrencilerin dersle ilgili değerlendirmeleri alınabiliyor mu? Yani dönemsel 

olarak anket yapılıp değerlendirmesi alınabiliyor mu? 

* Faik ÖZGÜR: öneri olarak kabul ediyoruz. 

 

47. Selim TÜZÜNTÜRK  : öğrencilerin email adreslerine gidecek mailler ile ilgili sıkıntı yaşanabileceğini 

düşünüyorum. bazı mail adreslerine uludag.edu.tr uzantısı ile mail gitmiyor (örneğin hotmail uzantılı). 

bu konuda bir çözüm öneriniz var mı? 

* Faik ÖZGÜR: cevaplandı. 

 

Soruları Aç (67) 

-------------------------- 

48. Gül Emel   2: çok yüksek yankı var. İzlemek zor oluyor 

49. deniz halici: tebrik ederim çok güzel 

50. Mustafa .  : anlıyorum içtenlikle teşekkürler, emeğinize sağlık. 

51. Haluk Barbaros Oral : Lütfen..Teşekkürler.. 

52. Yunus Alyaz  : Yunus Alyaz - Anastasia Şenyıldız:  Teşekkürler 

53. Yunus Alyaz  : Almanca Bölümünden Yunus Alyaz ve Anastasia Şenyıldız birlikte katlmaktadırlar 

54. Yunus Alyaz  : Yunus Alyaz - Anastasia Şenyıldız:  test ve sınavlarda demek istiyorum 

55. Yunus Alyaz  : Yunus Alyaz - Anastasia Şenyıldız: Yazarlık sistemlerin alıştırmaları UKEY'e entegre 

edilebiliyorsa (teknik açıdan mümkünse) söz konusu programların (teacher tools) bazıları shareware. 

Önemli olan UKEY'le teknik olarak entegre edilebilir olması 

56. Ahu Öztürk  : Öğrencilerimizin gönderdiği ara - taslak aşamasındaki raporlar üzerinde bizlerin 

http://uludag.edu.tr/


6 
 

yaptığı düzenleme ve geri bildirimleri yükleyebileceğimiz bir kayıt yeri var mı? 

57. Mustafa .  : Yıllar önce Bilgi işlem Merkezinde hayal ettiğimiz, sonraki yıllarda gerçekleştirenleri 

gıpta ile izlediğimiz  sisstemi üniversitemize kazandırdığınız için sağolun, var olun.. 

58. Yunus Alyaz  : Yunus Alyaz - Anastasia Şenyıldız: Victoria Üniversitesinin (KAnada) stand alone 

yazarlık sistemi  Hot Potatoes tamamen ücretsiz ve ayrına yazılı anlatım kağıtlarına düzeltme notu 

düşen Mark In gibi araçları da var 

59. pinart 2: Merhaba, Ders materyalleri bölümünde ders notu eklemek istediğimde "hafta bilgisi" 

soruluyor. Makale eklemek istediğimde ise bu soru sorulmyor. Yükseklians derslerinde her hafta 

makale okutulduğundan ve makalelerin hangi haftada okunacağını belirtmek istediğimden "makale" 

seçeneğinde de hafta bilgisi grememiz sağlanabilir mi? 

60. Öğr.Gör.Can GÜNAY: Öğrencilerin derse alıştırılması konusunda yardımcı olabilir. 

61. ZAFER YILDIZ  : Sistemin yapımında ve bu toplantıda  katkısı olanlara teşekkür ederim. Önlisans 

(Meslek yüksekokulları ) öğrencileri içinde bu sistemi kullanabilecekmiyiz? 

62. Mustafa .  : Bazı üniversitelerin enformatik bölümlerinin hazırladıkları sistemlerde video dersler 

verilebiliyordu..ukey sisteminde de video dersler hazırlayabilir-sunabilirmiyiz? 

63. Yunus Alyaz  : Yunus Alyaz - Anastasia Şenyıldız: Öncelikle ancak çok büyük üniversitelerin 

yapmaya girişebildiği bu sistem için çok teşekkür edişoruz 

64. Nimet Korkmaz  : Emeği geçen herkese teşekkürler. Elinize sağlık, hepimize büyük kolaylıklar 

sağlayacağı inancındayım. 

65. Şehnaz Baltacı Göktalay : Forum kısmında, konu ekleyen kullanıcının ve hocanın konuyu silme 

imkanı olursa çok seviniriz. Bazen öğrenciler ödevleri ya da paylaşmamaları gereken bilgileri forumda 

paylaşıyor ve silemiyoruz maalesef.. 

66. Ahu Öztürk  : Ahu Öztürk  : Öğrencilerimizin gönderdiği ara - taslak aşamasındaki raporlar 

üzerinde bizlerin yaptığı düzenleme ve geri bildirimleri yükleyebileceğimiz bir kayıt yeri var mı? 

67. Yunus Alyaz  : Yunus Alyaz - Anastasia Şenyıldız: öğrencilerin de son derece benimsediği ve mutlu 

olduğu bu hizmet için  çok teşekkürler 

68. Nermin Bulunuz  : Özgür hocam, derslerde öğrencilerimize sisteme mutlaka girmeleri 

gerektiğini  her fırsatta söylüyoruz ama  hala giremeyen öğrencileri oluyor. Üniversitemizin ana web 

sayfasında bu konu daha ciddi biçim de öğrencilerimize duyurulabilirmi? 

69. Yunus Alyaz  : Yunus Alyaz - Anastasia Şenyıldız: Bu arada proje katılımcılarını ekleyemiyorum 

70. Yunus Alyaz  : üyelerin ismini yazdığımda üyenin ismi bulunamadığı için ekleyemedim 

71. Yunus Alyaz  : Yunus Alyaz - Anastasia Şenyıldız:  Örneğin Esim Gürsoy ismini arattım bulunmadı 

72. Yunus Alyaz  : bu ismi deneyebilir miyiz 

73. Haluk Barbaros Oral : Bu sistemi OS veya Android yazılımı olarak kullanmak mümkün olabilecek 

mi? Böyle bir projeniz var mı? 

74. Yunus Alyaz  : sadece koordinatörü ekleyebildim ikişnci bir ismi ekleyemedim 

75. Haluk Barbaros Oral : IOS.. Pardon.. 

76. Yunus Alyaz  : proje kısmının yeni olduğu ve geliştirme aşamasında olduğunu düşünerek proje 

katılımcılarını eklemekten vazgeçmek zorunda kaldım 

77. Esim Gürsoy  : Verdiğim derslerden bir tanesi ders listemde gözükmüyor. Ders eklemeyi kendim 

yapabiliyor muyum? 

78. Nesrin Özfiliz  : Nesrin ÖZFİLİZ: Üniversitemizde teknolojinin bu kadar etkin bir amaçla 

kullanımasından dolayı çok mutlu oldum. Emeği geçen tüm arkadaşların ellerine sağlık. 

Sistemi  öğrencilerimize yapacağımız duyurular içinde kullanabilirmiyiz? 

79. Şükrü KAYA: Bu sistem hazır bir sistem (Moodle gibi) üzerine mi kuruldu yoksa yeniden mi yazıldı? 
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Emeğei geçen herkese teşekkürler. 

80. Yunus Alyaz  : Yunus Alyaz - Anastasia Şenyıldız: UKEY için tekrar çok teşekkürler 

81. Tufan Can Ulu : E-sınav için zaman sınırı koyma imkanı var mı? Örneğin öğrenci sınava başladıktan 

sonra 10 dakika süre verebilir miyiz? 

82. Gonca Buran  :  sistemin uygulamasına bu dönem geçilecek mi? 

83. Şehnaz Baltacı Göktalay : Başta UKEY'in fikir babası olan Özgür hocamıza ve UKEY ekibine (Seher 

Hanım, Faik Bey ve İlkin Hanım) çok teşekkür ederiz. 

84. Ümit ARSLAN  : Emeği geçen tmüm personele teşekkür ederim. 

85. Deniz Seyrek İntaş  3: eski sınavlar (sorular ve sonuçlar) kayıtlı kalacak mı? Eski sonuçlar  sonradan 

çağırmak mümkün mü? 

86. Emine BUDAKLI ÇARPICI : E-sınavı öğrenci kendi bilgsayarından cevaplayacaksa kopya sözkonusu 

olmaz mı? 

87. Hülya Kartal  : Benim ses sorunum çözüldü 

88. Deniz Seyrek İntaş  3: çok teşekkürle :o) 

89. Senem Özdemir  : Bilgilendirme için teşekkürler. Seçmeli dersimde e-sınav uygulaması yapmak 

istesem bunun not karşılığını nasıl tanımlayacağım...e-sınav nerede yapılacak? 

90. Yunus Alyaz  : Yunus Alyaz - Anastasia Şenyıldız:  LMS (Leraning MAnagement System) zerine 

yaptığımız bilimsel çalışmada, çok büyük üniversitelerin bile platform sided leraning content 

management geliştirmeye yeltenemediklerini, bir takım hazır sistemleri kullandığını belirlemiştik 

91. Yunus Alyaz  : Yunus Alyaz - Anastasia Şenyıldız:  hazır sistemler  öğrencileri, öğrentim 

elemanlarını ve kurumu çok fazla sınırlıyor 

92. Yunus Alyaz  : her işlemi mümkün kılmıyor 

93. Mustafa Sarıtaş  : fakülte düzeyinde yüzlerce öğrenciye ortak okutulan derslwe 

94. Emine BUDAKLI ÇARPICI : soruları cevaplamak için öğrencilere ne kadar süre veriliyor? 

95. Ahu Öztürk  : Teşekkürler Seher hanım 

96. Yunus Alyaz  : Yunus Alyaz - Anastasia Şenyıldız:  Uludağ Üniversitesi'nin bunu LMS platformunu 

kendisinin üretmiş olması esnek bir kullanımı mümkün kıldığından muhteşem 

97. Mustafa Sarıtaş  : fakülte düzeyinde yüzlerce öğrenciye ortak okutulan derslerde çok pratik bir 

uygulama gibi görünmüyor bu dezavantaş nasıl giderilebilir? 

98. Alpaslan Türkkan  : Emeği geçenlere teşekkürler. Benim sayfamda verdiğim dersler 

görünmüyor.  Sorun nereden kaynaklanıyor olabilir? 

99. İlkin Çavuşoğlu  :  Sistemde sadece yürütücüsü olduğumuz dersleri görüyoruz, oysa birden fazla 

öğretim üyesinin verdiği dersler var. Bu derslerin de görülmesi sağlanabilir mi? 

100. İlkin Çavuşoğlu  : ders materyali yüklerken power point sunum materyalinin boyut sınırı nedir? 

101. Yunus Alyaz  : Yunus Alyaz - Anastasia Şenyıldız:  Proje modülünde hala proje katılımcılarını 

ekleyemiyoruz. Ad soyad kısmına hocalarımızın adı yazıyorum hiç bir isim bulmuyor ve böylece tüm 

proje personelini ekleyemiyoruz. 

102. Adem Uzun  : Sistemin belirli bir zaman içerisinde Öğretim Yönetim Sistemlerinin (Learning 

Management System) sunduğu tüm özellikleri sunması hedefleniyor mu? 

103. Yunus Alyaz  : Yunus Alyaz - Anastasia Şenyıldız: Android işleltim sisteminden girdik sorun 

yaşanmıyor 

104. Öğr.Gör.Can GÜNAY: Yabancı dil yönünden öğrencileri geliştirici eğitim programları da burada 

bulunabilir mi? Özellikle ortak derslere ilişkin olarak görsel materyaller hazırlanabilir mi? 

105. İlkin Çavuşoğlu  : sistemi sanal toplantılar amacıyla kullanabilmek için ne yapmamız gerekiyor 

106. Şükrü KAYA: Uludağ Ünv. e-postaları bazen bize ulaşmıyor. Örneğin bu tolantı için bana şifre 
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gelmedi. 

107. Yunus Alyaz  : Yunus Alyaz - Anastasia Şenyıldız:  Teşekkürler 

108. balay@uludag.edu.tr: Öğrencilere ödeev verilip kendilerinden ödevi dosya olarak 

göndermelerini istediğimizde gönderebiliyorlarmış. Ancak, sistem onlara gönderemenin başarılı olup 

olmadığına dair bir açıklama vermediklerini iletiyorlar. Ayrıca derin hocası oarak da ben gönderilen 

dosyaları göremiyorum 

109. Öğr.Gör.Can GÜNAY: Teşekkürler. 

110. Haluk Barbaros Oral : Teşekkür ederiz.. Elinize emeğinize sağlık.. 

111. Selim TÜZÜNTÜRK  : tşk ederiz.... 

112. Şule Öztürk  : Açıklamalar için çok teşekkür ediyorum. 

113. Şükrü KAYA: Teşekkür ederim. 

114. Gül Emel   2: elinize sağlık. Teşekkürler 

mailto:balay@uludag.edu.tr

