
ONLINE UZAKTAN EĞİTİM 
 ONLINE UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ, tüm öğrencilerin, internet üzerinden, dilediği cihaz ile 

uzaktan eğitim alabileceği bir sistemidir. Bu kapsamda hazırlanmış olan bu sistem tüm öğrencilerin 

ÜCRETSİZ olarak ulaşabileceği bir sistemdir. Sistem üzerinden öğrenciler bulundukları sınıfa ait 

derslerin ünite ve konularına bağlı olarak video derslere ve online ölçme-değerlendirme forumlarına 

ulaşabileceklerdir. Öğrencilerin sisteme ulaşabilmeleri için internete bağlanan herhangi bir cihaza sahip 

olmaları yeterlidir. 

ÖĞRETMENLERI TARAFINDAN VIDEO DERSLERİN HAZIRLANMASI 
 Ders videolarının hazırlanması için bir bilgisayar veya telefon, ayrıca videoların sisteme 

yüklenmesi için de internet bağlantısının olması yeterlidir. Dileyen herkes evinden bu videoları kolayca 

hazırlayabilir. Ana başlıklarıyla ders videosu hazırlama ve yükleme aşamaları aşağıda belirtilmiştir. 

A- DERS PLANLARININ HAZIRLANMASI 

1- Dersler, ünitelere ve bölümlere ayrılmış olarak video kaydına alınacaktır. 

2- Anlatılacak konunun belirlenmesinden sonra ders materyallerinin hazırlanması aşamasına 

geçilir. 

B- DERS MATERYALİNİN HAZIRLANMASI 

1- Dersler, ekran kaydedici (screen recorder) programlar kullanılarak kayıt altına alınacaktır. Bu 

programlar ekranınızı, mikrofon aracılığı ile sesinizi ve istenirse kamera aracılığı ile 

görüntünüzü aynı anda kaydeder.  

2- Ders materyalleri olarak Powerpoint sunumları, e-kitaplar, pdf, resim  gibi dökümanlar 

kullanılabilir. 

3- Video kaydı dışında, ONLINE olarak test, boşluk doldurma, doğru yanlış şeklinde alıştırma ve 

sınavlar oluşturulabilir. Bunlarla ilgili materyaller de hazırlanabilir. 

4- İlgili konu hakkında ders materyalleri hazır olduktan sonra ekran kaydedici programla kayıt 

aşamasına geçilir. 

C- DERS VİDEOLARININ HAZIRLANMASI 

1- Ders videoları ekran kaydedici programlar tarafından kaydedilir. Bu programlar PC, iOS ve 

Android tabanlı cihazların tümünde kullanılabilir. 

2- Cihazınızın işletim sistemine bağlı olarak ekran kaydedici programlar cihazınıza yüklenir. 

3- Ekran kaydedici programın yüklenmesinden sonra, gerekli ayarlamalar yapılır, kayıt 

aşamasında geçilir. 

4- Kayıt sırasında ekrandaki görüntü, sesiniz ve dilerseniz görüntünüz aynı anda bir video 

dosyasına kaydedilir. Video kaydının ardından videonun yüklenmesi aşamasına geçilir. 

D- DERS VİDEOLARININ YÜKLENMESİ 

1- Video kaydının tamamlanmasından sonra, videoya ait dosya, YouTube video platformuna sizin 

tarafınızdan yüklenir. 

2- Yüklemenin tamamlanmasının ardından videoya ait olan bağlantı (link), sisteme yüklenmesi 

için ilgililere iletilir. 

3- İlgililer videonun içeriğine müdehale etmeden GEREKİYORSA editlemesini yaptıktan sonra, 

videoyu sisteme yükler. (İlgili kişiler yükler.) 

4- Video dışında alıştırma veya sınav ile ilgili veriler de online sisteme yüklenir. (İlgili kişiler yükler.) 

5- Sisteme yüklenmesinin tamamlanmasının ardından, öğrenciler sistem aracılığı ile ilgili derse 

online ulaşabilirler. 


