
                                                        
 

Tıp Fakültemizde Derslerin Uzaktan Eğitim Yoluyla Verilmesine İlişkin Sıklıkla Sorulan Sorulara 

Cevaplar 

1) Fakültemizde uzaktan eğitim ne zaman başlayacaktır? 

Tıp Fakültemizde uzaktan eğitim;  

             Dönem 3’te 27 Mart 2020,  

             Dönem 1 ve Dönem 2’de 30 Mart 2020 tarihleri itibariyle başlamıştır. Dönem 4 

öğrencilerimizin uzaktan eğitim süreci ile ilgili bilgilendirme daha sonra yapılacaktır. 

 

2) Duyurulara nasıl erişebilirim?  

Duyurulara http://uzem.bozok.edu.tr/ adresinden ve Tıp fakültemizin sitesinden 

erişebilirsiniz. 

 

3) Derslere hangi siteden erişebilirim?  

Dersler, https://classroom.google.com/ adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğretim 

elemanlarımız ve öğrencilerimiz bu siteden giriş yapacaktır. 

 

4) Dersler hangi gün ve saatte yapılacaktır? 

 Dersler, web sitemizde yer alan ders programındaki gün ve saatte Google Classroom ve Hang 

out meet uygulamaları üzerinden yapılacaktır.  

 

5) Ders notları ve içeriklerine ne zaman ulaşabilirim? 

Öğretim elemanları ders ile ilgili materyalleri güncel ders programındaki ders saatinin 

başlamasından en az 24 saat önce Google Classrooma yükleyeceklerdir. 

 

6) Dersle ilgili sorularımı ne zaman sorabilirim? 

Dersin sorumlu öğretim elemanı ders saatinde Google Classroom ve Hang out meet 

uygulamaları üzerinden aktif katılım sağlayarak konu anlatımı yapacak ve sorularınızı 

cevaplayacaktır. 

 

 

7)  Sisteme girişte kullanıcı adı ve şifrem ne olacak? 



 Sisteme girişler, Yozgat Bozok Üniversitesi E-Posta ve Merkezi Kimlik Hesap Portalında yer 

alan Merkezi Kimlik Bilgilerine göre yapılacaktır. Bu hesaba göre öğretim elemanları 

@yobu.edu.tr uzantılı e-posta adresleri ve şifreleri ile giriş yapabileceklerdir. Öğrenciler ise 

ogrencinumarasi@ogr.bozok. edu.tr e-posta adresleri ve şifreleri ile giriş yapabileceklerdir. E-

Posta ve Merkezi Kimlik hesabınızı oluşturmak ya da şifreyi değiştirmek için 

http://hesap.bozok.edu.tr/ adresini kullanabilirsiniz. 

 

8) Derslerin devam takibi yapılacak mıdır?  

Mevcut ders programda yer alan gün ve saatte Google Classroom üzerinde öğretim 

elemanları yoklama açacaklardır. Bu yoklamalar 27 Mart 2020-03 Nisan 2020 tarihleri 

arasındaki dersler için 06 Nisan 2020 saat 12:00 ye kadar açık olacaktır. Öğrencilerimizin bu 

yoklamada “Derse katıldım” seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. 

 

9) Daha önceki haftalara ait ders notlarına ve içeriklerine ulaşabilecek miyim?  

Eğitim-Öğretim takvimi süresince öğretim elemanları ders notlarını silmeyeceklerdir. 

Öğrenciler bu ders notlarına Eğitim-Öğretim takvimi süresince ulaşabileceklerdir. 

 

 

 


