
1. 15 Mart 2020 tarihinde üniversitemizde uzaktan öğretim faaliyetleri için Microsoft Teams 
programının kullanılmasına karar verilmiştir. 
 
2. 16 Mart 2020 tarihinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 40 adet “One by Wacom 
Medium” marka grafik tablet satın alınarak birimlere dağıtılmıştır. 
 
3. 17 Mart 2020 tarihinde sistemin ilk defa Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Ataç tarafından 
tanıtıldığı bir video hazırlanarak üniversitemiz ana sayfasında yayınlanmıştır. 
 
4. 18 Mart 2020 tarihinde sistemin detaylarının tanıtıldığı videolar Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 
tarafından hazırlanarak üniversitemiz ana sayfasında yayınlanmıştır.  
 
5. Tüm rehberler ve gerekli dokümanlar https://www.mcbu.edu.tr/teams adresinde toplanarak 
öğretim elemanları ve öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. 
 
6. Sistem öğretim elemanlarının ve öğrencilerin aktif olarak yer alacağı biçimde tasarlanmıştır. 
Öğretim elemanları verdikleri her bir ders için ayrı bir ekip oluşturarak davet kodları 
oluşturmaktadır. Derslerin davet kodları ilgili bölümlerin web sayfalarında toplu olarak 
yayınlanmaktadır. Öğrenciler bu davet kodlarını kullanarak derslerin ekiplerine dâhil 
olmaktadır. 
 
7. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından tüm öğretim elemanlarının katılımına açık bir 
uzaktan eğitim destek grubu oluşturularak canlı toplantılarla birimlerden gelen sorular 
cevaplanmış ve bu grup hala aktif olarak kullanılmaktadır. 
 
8. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından öğrencilerden gelen tüm e-postalar, telefon çağrıları 
cevaplanmış hatta sosyal medyada yapılan paylaşımlara kadar yakından takip edilerek 
sorunların çözülmesi için gerekli teknik destek sağlanmış ve sağlanmaya devam edilmektedir. 
 
9. 23 Mart 2020 tarihinde sistem aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
 
10. Sistem 4500’ün üzerinde ders için aktif ders gruplarını içermektedir. 
 
11. Sistem üzerinde ilk gün 35 bin eş zamanlı kullanıcıya kadar ulaşılmasının ardından günlük 
ortalama 20-25 bin aktif eş zamanlı öğrenci sistemimize kullanmaya devam etmiştir. 
 
12. Sistem üzerinde günlük ortalama 1500-2000 ders senkron olarak canlı toplantılarla 
yapılmakta, bu toplantıların video kayıtlarına öğrenciler isterse daha sonrada Microsoft Stream 
altyapısı üzerinden erişebilmektedir. 
 
13. Sistem üzerinde günlük ortalama 12-13 bin dosya paylaşılmaktadır. 
 
14. Üniversitemizde bu yarıyıl ara sınavların ödev şeklinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerek öğretim elemanlarına gerekse de öğrencilere 
yönelik ödev atama ve teslim işlemlerinin anlatıldığı rehber hazırlanarak 
https://www.mcbu.edu.tr/teams  adresinde yayınlanmıştır. 

15.Öğretim elemanlarına; öğrencilere vize sınavı yerine geçmek üzere ödev, proje vb. 
çalışmalar yaptırılması ve çalışmaların elektronik ortamda veya final sınavı öncesinde elden 
teslim almaları için gerekli bilgilendirme yapılmıştır.  



16.Akademik birimlerimizden uzaktan öğretim yolu ile yaptırılabilecek uygulamalı derslerin 

listesi alınarak Üniversite Senatosuna sunulmuş ve bu derslerin dijital ortamda uzaktan öğretim 

yolu ile verilmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır. 

17. Akademik birimlerimizden uygulaması uzaktan öğretim yolu ile yapılamayacak derslerin 

listesi ve yoğunlaştırılmış uygulama programları istenmiştir. Bununla ilgili yoğunlaştırılmış 

uygulamalı programlar akademik birimlerimizce yapılmaktadır. 

18. Eğitim öğretim ve yaz okulu akademik takvimi güncellenmiştir. 

19. İş yeri uygulama eğitimi takvimi güncellenmiştir. 

20. Bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydı ile kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin kayıtlarının 

dondurulabileceğine dair akademik birimlere bilgilendirme yapılmıştır.  

21. MCBÜUZEM sisteminde uzaktan öğretim yolu verilen Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi, Yabancı Dil ve Bilgisayar derslerinin, MCBÜUZEM sisteminde uzaktan öğretim yolu 
ile gözetimsiz yapılan vize sınavları; Görme, İşitme, Zihinsel Ruhsal ve Duygusal engeli 
bulunan öğrenciler için ödev, proje vb. şeklinde yapılması için akademik birimlere gerekli 
bilgilendirmeler yapılmıştır. 


