
21 Mart 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilen ZOOM toplantısında ilettiğiniz soruları aşağıda 
cevaplamaya çalıştık. Ders tasarımına ve teknik desteğe dair sorularınız olursa CANVAS + 
CELT + Discussions ’dan bize iletebilirsiniz. 
 
Bilgisayarının olmadığını, yeni durumda ne yapacağını bana soran öğrenci var? Bu konuda 
nasıl destekte bulunabiliriz? 
Öğrencilerimize derslerin takibinin, ödev ve diğer etkinliklerin uzaktan verimli bir şekilde 
gerçekleştirilebilmesi için yeterli hız ve kotada internet erişimine ve bilgisayara sahip 
olmanın önemini öncelikle vurgulamakta fayda bulunmaktadır. Bilgisayarı ve internet erişimi 
olmayan ve bu süreçte çok lazım olacağı halde kesinlikle edinemeyecek durumda olan 
öğrencilerinizi belirleyip lütfen isimlerini bölüm başkanlarına iletiniz. 
 
Öğrencilerim kampüs içi kullanıma açık programları kullanarak analiz yapıyorlardı. Bu 
konuda kampüs dışı erişim konusunda öğrencilere yardımcı olunacak mı? 
İlgili öğretim üyesinin sağlayacağı listedeki öğrencilerin bilgisayarına VPN kurulabilir. Bu 
kapsamda talep eden öğretim üyesi, öğrencilerinin iletişim bilgileriyle helpdesk@agu.edu.tr 
adresine e-mail göndererek IT birimimizle iletişime geçmelidir. 
 
NA (Not Attended, Devamsızlıktan Kalma) notunu nasıl tanımlamalıyız?  
13 Mart tarihi öncesi devamsızlığını tamamlamış olan öğrencilere NA notu girilebilir. 13 Mart 
sonrası durumlar için aşağıdaki açıklama geçerlidir.  
 
Senkron derslerde yoklama nasıl alınacak?  
Ders izlencelerinde belirtilen ders katılım zorunluluğu ile ilgili kurallar bu dönemde 
esnetilmek zorundadır. Öğrencilerin senkron derslere katılımı zorunlu tutulmamakla 
beraber, katılımlarını desteklemek için yaratıcı yaklaşımlar geliştirilmesi önerilmektedir.  
 
Bu amaç ile kullanabileceğiniz interaktif araçlar ekte yer alan TECH_Recourses.pdf adlı 
dokümanda paylaşılmıştır. Dokümana CANVAS + CELT ‘den de ulaşabilirsiniz. Araçların 
derslerinize entegre edilmesine dair sorularınız olursa CANVAS + CELT üzerinden veya Dr. Elif 
Bengü’ye elif.bengu@agu.edu.tr ‘den iletebilirsiniz.  
 
Bulut disk alanı nasıl edinebilirim? 
agu.edu.tr uzantılı e-mail adresinize OneDrive 1TB vermektedir. Bu alanı kullanabilirsiniz. 
Kullanabileceğiniz diğer alternatifler; Google Drive, DropBox, Box, Mega’ dır. İhtiyaç 
durumunda öğretim üyelerine cd.agu.edu.tr üzerinden de sınırlı bulut disk alanı verilebilir. 
 
Ekranımı nasıl kaydedebilirim? 
MacOS kullanıcıları QuickTime Player ( https://youtu.be/l9CnSj0SnEo ), Windows 
kullanıcıları da Captura kullanarak ekranı ve seslerini kaydedebilirler. Ekranda kendi 
görüntünüzün de görünmesini istiyorsanız ve bazen de doğrudan mesaj vermek isterseniz 
Zoom (veya benzeri) uygulamasını açıp yeni toplantı ayarlayıp kimseyi davet etmeden kayıt 
yapabilirsiniz.    
 
Kaydettiğim videoların görüntü çözünürlüğü ne kadar olmalı? 
Öğrencilerimizin kaydettiğiniz videoları telefonlarından da izleyebileceklerini düşünerek 
görüntü çözünürlüğü 1280x900’den yüksek olmayacak şekilde kayıt gerçekleştirilmelidir. 
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Videomu kaydettikten sonra hangi programları kullanarak videoda düzenleme (edit) 
yapabilirim? 
MacOS kullanıcıları bilgisayarlarında mevcut olan iMovie programını kullanabilirler. Blender 
ve Shotcut’da ücretsiz olarak her platformda kullanılabilen programlardır. Daha profesyonel 
yapmak istiyorsanız da kdenlive tavsiye edebileceğimiz diğer bir programdır. 
 
Videolarımın düzenleme işini de tamamladıktan sonra hangi formata çevirmeliyim? 
Farklı araçlarda izlenebilirliğini sağlamak için .mp4’e çevirmenizi tavsiye ediyoruz. 
HandBrake programını bu amaçla kullanabilirsiniz. Zoom videoları otomatik olarak .mp4 
olarak bilgisayarınıza veya buluta kaydedilmektedir. Hazır ayarlarla 5 dakikalık bir video 
yaklaşık 11 MB’lık disk alanı kaplamaktadır. 
 
Video çekim odası oluşturulabilir mi?  
Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir, ancak önümüzdeki 8 hafta içerisinde 
çözümlenmesi ön görülmemektedir. 
 
Finallerin kampüste yapılamaması durumunda alternatif senaryolar nelerdir? 
YÖK’ten bu konu ile ilgili bir açıklama geldiği vakit konu değerlendirilip sizlerle 
paylaşılacaktır. 
 
Öğrenciler rezerve edilmiş kitaplara ve kütüphanede bulunan diğer kitaplara nasıl 
erişebilecekler?  
AGÜ Kütüphanesi’ne erişim bilgisi öğrencilerimize e-mail ile iletilmiştir. Sadece online 
kaynaklara ulaşımları söz konusu olacaktır. 
 
Ders işleyişinde anlık karşılaşabileceğimiz teknik problem için anlık ulaşabileceğimiz teknik 
bir ekip kurulacak mı?  
Anlık ulaşabileceğiniz teknik ekip için çalışmalarımız mevcuttur. Şu noktada lütfen ders 
öncesi denemeler yaparak ZOOM ve CANVAS ile ilgili karşılaştığınız teknik problemleri 
saptayarak bizlere CANVAS + CELT sayfası üzerinden oluşturulmuş olan Discussions ’dan 
ulaştırabilirsiniz. Yaşadığınız sorun bir başka öğretim üyesi tarafından da iletilmiş ve 
cevaplandırılmış olabilir.  
 
Kampüs içi internet erişim sorunları için 0352 2248800 (Dahili: 8301 – 8305) numaraları ile 
AGU IT birimine ulaşabilirsiniz. 
 
CANVAS + CELT sayfasına nasıl ulaşabilirim? 
Öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin e-mailleri dün CANVAS + CELT’e eklendi ve 
AGÜ e-mail hesabınıza bilgilendirme yollandı. Eğer bilgilendirme gelmediyse lütfen eklenme 
isteğinizi araştırma görevlisi Uğur Doğan’a ugur.dogan@agu.edu.tr adresinden iletiniz. 
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