
SIK SORULAN SORULAR 
1. Google Meet’te toplantı açamıyorum. Neden? 

Cevap: Aşağıdaki adımları takip ettiğinizden emin olunuz 
a) Google Chrome kullanınız. 
b) Kurumsal e-posta adresinden giriş yapınız. 

c) Toplantı adını girdikten sonra  butonuna tıklamayı unutmayın 
d) Toplantı adının ders kodu-ders adı-hoca adı içermesine dikkat ediniz. 
e) Ekranınızı paylaşmak için Şimdi Göster-Ekranın tamamı ya da Pencere         

seçeneklerinden birini seçmeniz gerekmektedir.  
 
 

2. Lisans derslerinde nasıl içerikler paylaşmalıyım? 
Cevap: Her 1 saatlik ders için 15 dk konu anlatımlı video kaydı oluşturmalısınız. 
 
3. Alttan ders alan öğrenciler classroom kodlarını görmüyor. Bu öğrenciler için ne            
yapmalıyız? 
Cevap: Yeni müfredatta ders kodları değiştiği için alttan alan öğrenciler sınıf kodlarını öğrenci             
bilgi sisteminde göremeyebilir. Bu öğrencileri Google Classroom’dan elle kurumsal e-posta          
adreslerini girerek davet edelim. 
 
4. Ders kayıtlarım neden siliniyor ?  
Cevap: Ders kaydı yaparken her ders için farklı bir canlı ders ismi belirlemelisiniz. Bunun için               
önerilen en uygun yöntem, ders isminin; ilgili hafta, ders ismi ve öğretim elemanının adından              
oluşmasıdır. Örnek olarak canlı ders kaydı ismi; 6 Hafta Isletme Yonetimi Dr Yigit Turgut. 
 
5. Derslerle ilgili sadece sunu paylaşsam yeterli olur mu? 
Cevap: Lisans programlarında derslerle ile ilgili konu anlatımlı video kaydı yapılması           
zorunludur. Bunun yanında ders notu paylaşımı öğretim elemanının sorumluluğundadır. 
  

        6. Önceden hazırladığım sunuda üniversitenin sunum şablonunu nasıl kullanabilirim? 
Cevap: Hazırladığınız sunuyu Powerpoint’te açtığınızda Tasarım menüsüne tıklayınca aşağıdaki         
sekme ekrana gelmektedir. Bu sekmede kırmızı ile işaretlenen Temalara Gözat seçeneğine           
tıklayınız. Açılan pencere vasıtasıyla bilgisayarınızda bulunan üniversite sunum şablonunu         
çalıştığınız sunuya yükleyiniz. Bu işlem adımlarından sonra üniversitenin sunum şablonu          
Tasarım menüsünün altında Temalar sekmesinde görüntülenmektedir. Bu şablonu seçtiğinizde         
hazırladığınız sunumun şablonunun değiştiğini göreceksiniz. 
 



        
 
       7. Belirlediğim ders kaydı ismi, sistem tarafından neden kabul edilmiyor ? 
        Cevap: Ders kaydı ismi Türkçe karakter ve noktalama işareti içermemelidir.  
 

8. Hazirladigim videoların indirilebilir olmasını istemiyorum. Bunun için ne yapmalıyım? 
Cevap: Google Drive’da yüklenen videonun üzerinde sağ tuş yapınca ekrana gelen sekmede yer             
alan Paylaş butonuna tıklayınız. Açılan pencerede gelişmiş seçeneğini tıkladığınızda aşağıdaki          
ekran açılmaktadır. Bu ekranda kırmızı ile gösterilen seçenek işaretlendiğinde eğitim videonuzun           
(veya hazırladığınız herhangi bir dökümanın) indirilme, yazdırılma ve kopyalanma özelliği devre           
dışı kalmaktadır. 



 
 

9. Canlı ders sırasında paylaştığım ders içeriği neden ekranda görünmüyor? 
Cevap: İçerik paylaşırken ekranımızın tamamını paylaşmalıyız ve sunmak istediğimiz materyalin          
(pdf, word, exceli powerpoint vb.) tam ekran şeklinde masa üstünde açık olduğundan emin             
olmalıyız. Başlat çubuğunda simge durumundaki belgeler paylaşılamaz. 
 
 
10. Akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlardan Google Meet ile ders anlatım videosu              
kaydedebilir miyim? 
Cevap: Akıllı telefonlarda hem toplantı kaydetme hem de ekran paylaşımı seçeneği mevcut            
değil iken tabletlerde sadece ekran paylaşımı seçeneği kullanılabilmektedir. Dolayısıyla akıllı          
telefon ve tablet gibi mobil cihazlardan Google Meet ile ders anlatım videosu çekilememektedir.  
 

        11. Canlı ders kaydının dosya boyutunu nasıl sınırlandırabilirim ? 
Cevap: UZEM’in ana sayfasında Araçlar bölümde video boyut düşürmek için kullanılan           
Handbreak, Camtasia, Bandicam, Shotcut programlarından birini kullanabilirsiniz. 
 
12. Canlı ders kaydını yaparken kamera görüntüsünde ve paylaılan içeriklerde neden           
karelenmeler oluyor? 



Cevap: Canlı ders sırasında yaşanan bu durum internet sağlayıcınızın sunduğu hizmetin           
kalitesine bağlıdır. Görüntünüzdeki karelenme veya paylaştığınız içeriğin çözünürlüğü,        
tamamıyla internet sağlayıcınızın sunduğu bant genişliğine ve bağlantı hızına bağlıdır. 
 
 


