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Uzaktan Eğitim Sistemine ilk defa giriş 
yaparken 

• Sistemdeki e-posta adreslerinizi güncelleyiniz. 

• Uzaktan Eğitim web adresi: eys.ksu.edu.tr 

• KSU teknik destek :(344)  280 11 15 -16 



Ders Seçimi 



Aktivite Listeleme 



Aktivite Listeleme 

• Aktivite Tipleri 

• Ödev 

• E-ders 

• Sınav 

• Döküman 

• Video 

• Forum 

• Sanal Sınıf 

• Anket 



Ödev 



 
Uzaktan Eğitim Sıkça Sorulanlar 

Enformatik Bölümü Öğrenci işleri binası 1.kat Avşar Kampüsü 

  

• Uzaktan Eğitim Nasıl Yapılacak? 

 

• Uzaktan Eğitim otomasyonu içerisinde bulunan Uzaktan Eğitim sekmesinden, 
derslere ait ders notlarını takip edebilir, ders danışmanlarıyla sohbet edebilir, 
forum odalarında karşılıklı senkron iletişim kurulabilir, sınav tarihlerini öğrenebilir 
ve internet üzerinden vize sınavlarınızı olabilir ve sınav, ödev sonuçlarınızı 
öğrenebilirsiniz. Derslere ait örnek soru ve cevaplarına ulaşabilirsiniz. 

• Uzaktan Eğitim Sınav Sistemi Nasıldır? 

• Vize Sınavları, internet üzerinden yapılmaktadır. Buna göre öğrenciler vize 
sınavlarını ev veya internet erişimi olan istediği bir ortamda bilgisayar başında 
"online" olarak yapacaktır. Final ve bütünleme sınavları, bölümünüzün ilan edeceği 
sınıflarda, yapılacaktır 



• Ara Sınav, Final ve Bütünleme sınavları nasıl gerçekleştirilecek? 
 

• Ara Sınav internet ortamında çevrimiçi olarak test şeklinde 
gerçekleştirilecek. Final ve Bütünleme Sınavları ise Üniversitede 
yapılacaktır. 
 

• Sınavların değerlendirmesi % 40 sistem içi faaliyetler ( Vize(ler), 
Ödev(ler),Proje(ler), Ders Sohbetlerine Katılım ) +  % 60 i ise final sınavı 
olmak üzere değerlendirilecektir. 

• Online derse katılmamak ders notlarını etkileyecek mi? Online Derslere 
katılan ve uygulamaları yapan öğrencilerimizin daha başarılı oldukları 
görülmektedir. 
 

• Uzaktan Eğitimde devam zorunluluğu var mı? KSÜ Uzaktan eğitim de 
devam zorunluluğu yoktur. 
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• Ara Sınav, Final ve Bütünleme sınav soruları kaçar sorudan 

oluşacak?  Sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde 20-40 
sorudan oluşur.  

• Canlı Ders Sistemine Giriş Yapamıyorum Nedeni Nedir? 
Canlı Ders Sistemine öğretim elemanı tarafından  belirlenen 
saatlerde giriş yapabilirsiniz . Aksi durumda  Canlı Ders 
Sistemimiz öğrencilerin girişi için kapalı olacaktır.  

• Yazılı ders materyallerine nereden ulaşabilirim? 
 

• Uzaktan Eğitim otomasyonu içerisinde derslerle ilgili içeriğe 
ulaşabilirsiniz. 
 

 
Uzaktan Eğitim Sıkça Sorulanlar 

Enformatik Bölümü Öğrenci işleri binası 1.kat Avşar Kampüsü 



• Derslerle ilgili duyuruları nereden öğrenebilirim? Uzaktan Eğitim 
otomasyonu içerisindeki Uzaktan Eğitim-Ders İçerikleri-Planlanmış 
Aktiviteler sekmesinden ulaşabilirsiniz. 
 

• Sistemde Bilgi Alışverişi yapabileceğim- soru sorabileceğim yere 
nasıl ulaşabilirim? Uzaktan Eğitim otomasyonu içerisindeki Forum 
sekmesinden ders danışmanlarının açmış olduğu konular içerisinden 
soru sorabilir, konu hakkında fikirlerinizi beyan edebilirsiniz 
 

• Ders İçerikleri bölümünü nasıl kullanabilirim? Herhangi bir dersinizin 
İçerik sekmesinden ulaşabilirsiniz. Dersler hafta hafta olarak 
karşınıza çıkacaktır. Derslerin zamanı geldikçe diğer haftalarda 
açılacaktır.  
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