
Ders Kodu Ders Adı
Dersi Veren 
Hocanın Adı Ders Günü Ders Saati

Kullanılacak Eğitim 
Platformu/Programı

Senkron / 
Asenkron 
Bilgisi Asenkron Dersler İçin Kullanılacak Web Adresleri / Kayıt Adresleri

Elec 227 Devre Teorisi 2 M.Hakan Hocaoğlu Salı 9:30-12:30 Ms Team Senkron Ms Teams üzerinden derslerin kayıtları saklanacaktır. 

ELM 367
Sayısal İşaret İşlemenin 
Temelleri Köksal Hocaoğlu Pazartesi 13:30-16:30 Google Classroom/Google Meet Senkron

Ders Kutusu ve alternatif olarak Google Classroom üzerinden duyuru yapılacaktır. Öğrencilere 
duyuru alternatifleri ve platform alternatifleri hakkında eposta atılmıştır.İlgili sistemlerin 
performansına bağlı olarak farklı alternatifler arasında geçiş yapılacaktır. BigBlueButton'da sık 
kopmalar yaşanmaktadır; bu sebeple son tercih durumundadır. Teams'te öğrenciler video kaydını 
durdurabilmektedir-ayarları olması gerektiği gibi yapılmamıştır ve bu nedenle dersi çevrim dışı 
izleyecek öğrencilerin eksik bir video ile karşılaşması yüksek bir ihtimal dahilinde olduğu için 
sistemin ayarları olması gerektiği gibi yapılıncaya kadar bu sistem kullanılmayacaktır. Zoom ise 
100 öğrenci ile ve 40 dakika ile sınırlıdır; video kaydı lokalde yapılıp boyut küçültmesi yapılıp 
buluta yüklenmesi gibi ek çaba gerektirmektedir; 100 öğrenci limiti derse kayıtlı öğrenci 
sayısından az olduğu için öğrencilerin tamamı derse katılamayacağından bu sistem 
kullanılmayacaktır. Google Meet'in katılımcı sınırlaması öğrenci mevcudunun üzerindedir, zaman 
sınırlaması yoktur ve bilgisayar kullanarak takip etmek için öğrencinin ek bir program kurması 
gerekmediğinden ve kayıtlı videolar ek çabaya gerek kalmadan buluta kaydedildiğinden dolayı 
öncelikle tercih edilecektir.

ELM 715

Muhendisler icin Kompleks 
Degiskenli Fonksiyonlar 
Teorisi II Ali Alkumru Salı 14:30-17:30 Ms Team Senkron Ms Teams üzerinden derslerin kayıtları saklanacaktır. 

ELM 747

Elektromagnetik Dalgalara 
İlişkin Ters Saçılma 
Problemleri Ali Alkumru Çarşamba 14:30-17:30 Ms Team Senkron Ms Teams üzerinden derslerin kayıtları saklanacaktır. 

ELM 644 (Aselsan 
Akademi)

İleri Elektromagnetik Dalga 
Teorisi Ali Alkumru Perşembe 9:30-12:30 Ms Team Senkron Ms Teams üzerinden derslerin kayıtları saklanacaktır. 

MBM 104 Malzeme Bilimi Sezgin Cengiz Salı 13:30-16:30 Ms Teams Senkron Ms Teams üzerinden derslerin kayıtları saklanacak.
ELM 264 İşaretler ve Sistemler Koray Kayabol Pazartesi 09:30-12:30 Ms Teams Senkron

ELEC 642
Machine Learning for Signal 
Processing Koray Kayabol Salı 09:30-12:30

Ms Teams
Senkron

ELEC 441
Microwave Techniques and 
Devices H. Arda Ülkü Sali 09.00-12.00 MS Team Senkron

STB/SSTR 102
Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi 2 Orkun Canbek Pazartesi 08.30-10.30 MS Teams Asenkron

Ms Teams üzerinden dersler ile ilgili kayıtlar saklanacaktır.Öğrencilere dersin işleyişi hakkında 
eposta atılmıştır.

TÜR 102 Türkçe 2 Turan Hancı Ms Teams Asenkron
 Ms Teams üzerinden grup oluşturulmuştur. Proliz üzerinden öğrencilere bilgilendirme maili 
atılmıştır.

TÜR 106 Edebiyat ve Sanat Turan Hancı Ms Teams Asenkron  Ms Teams üzerinden grup oluşturulmuştur. Öğrenciler gruba eklenmiştir.

INF 212
Algorithms and Programming 
II Tuba Gözel

(T) Salı                             
(T) Çarşamba             
(U) Cuma

16.30-17.30     
13.30-15.30      
10.00-12.00 Ms Teams Senkron

Ms Teams üzerinden grup oluşturulmuştur. Proliz üzerinden öğrencilere sistem ve email 
aracılığıyla gruba katılmaları için ekip kodu gönderilmiştir.

ELM 426
Akıllı Elektrik Şebekeleri ve 
Güç Sistemlerine Giriş Tuba Gözel Pazartesi 10.00-13.00 Ms Teams Senkron

Ms Teams üzerinden grup oluşturulmuştur. Öğrenciler eklenmiştir. Proliz üzerinden öğrencilere 
sistem ve email aracılığıyla bilgilendirilmiştir.

ELM 726
Güç Üretim İşletme ve 
Kontrolü Tuba Gözel Salı 10.00-13.00 Ms Teams Senkron

Ms Teams üzerinden grup oluşturulmuştur. Öğrenciler eklenmiştir. Proliz üzerinden öğrencilere 
sistem ve email aracılığıyla bilgilendirilmiştir.

ELM 342 Elektromanyetik Dalga Teorisi Fatih DİKMEN Çarşamba 8.30 - 11.30 MS Teams & Gtu Sharepoint Asenkron

MS Teams üzerinden ekip oluşturulmuş olup tüm öğrenciler eklenmiştir. Ders videoları MS 
Teams (MS Stream) kanalı üzerinden her hafta paylaşılacaktır. Yine MS Teams üzerinden canlı 
etkileşim sağlanacaktır. Ayrıca uzaktan eğitim öncesinde kullanılan sharepoint duyuru sayfası 
üzerinden de öğrenciler bilgilendirilmiştir.                                                                    Ms Team 
ekip linki : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a07a8f279928d450a934804e0b075e416%
40thread.tacv2/conversations?groupId=6a956ff7-5623-4eee-80f5-
a67be1b0a6fe&tenantId=066690f2-a8a6-4889-852e-124371dcbd6f                                                                         
Gtu sharepoint ELM 342 sayfası : https://gtu.sharepoint.com/sites/ELM342/                                                
ELM 342 Mail adresi: ELM342@gtu.edu.tr                       

ELM 365
Sayısal Haberleşmenin 
Temelleri Oğuz Kucur Cuma 9:00-12:00 MS Teams Senkron İlk hafta senkron yapılacak, verimli olmazsa ders asenkron görüşme saati senkron yapılacaktır.

ELM 663
Sayısal Haberleşme 
Sistemleri I Oğuz Kucur Cuma 14:30-17:30 MS Teams Senkron Verimli olmazsa asenkron devam edilecektir.

ELM 234 Lojik Devreler ve Tasarım Furkan Çaycı
Çarşamba
Cuma

13:30-14:45
10:30-11:45 Zoom / MS Teams Senkron öğrencilere prolizden dersle alakalı bilgi maili atıldı

ELM 458 Embedded System Design Furkan Çaycı Çarşamba 9:30-12:30 Zoom / MS Teams Senkron öğrencilere prolizden dersle alakalı bilgi maili atıldı



ELM618

Monokromatik 
Elektromanyetizma için 
İntegral Denklemler Fatih Dikmen Çarşamba 14:00-17:00 MS Teams Senkron Verimli olmazsa asenkron devam edilecektir.

ELM636 Kriptografi Serdar S. Erdem Salı 14:00-17:00 google drive videos and handouts Asenkron
ELM767 Kodlama Teorisi Serdar S. Erdem Perşembe 14:00-17:00 google drive videos and handouts Asenkron

ELEC 322 Control Systems Fuad Aliew Çarşamba 14:00-17:00
MS Teams ve google drive'da pdf 
paylasiram Senkron ders disinda asenkron görüşmelerde problem cozmek icin yapilacak 

ELEC 421 Sensors and actuators Fuad Aliew Sali 14:00-17:00
MS Teams ve google drive'da pdf 
paylasiram Senkron

ELM 218 Olasılık ve Rastgelelik ÖNDER ŞUVAK Cuma 14:30-17:30 MS Teams Asenkron

MS Teams takımı oluşturuldu.Öğrenciler eklendi. Ders notlarini icinde barındıracak dosyaların 
oluşturulması için scripting yapıldı. Dokumanların MS Teams'de bulundurulamaması durumu için 
Dropbox / Google Drive / Ders Kutusu alternatifleri hazırda tutuluyor. MS Teams'de chatting 
platformu aktif şekilde kullanılıyor. Duyuruların çoğu İngilizce ve Türkçe olarak öğrencilere 
ulaştırıldı. Öğrencilerin ödev ve diğer dokumanlarını toplamak için yeni gmail hesabı alındı, extra 
storage space satın alınacak. Geçmiş haftaların toplanamayan ödevleri bu yolla toplanmaya 
başlandı ve öğrencilere geribildirimde bulunuluyor. Programlama örnekleri için github 
repositoryleri kullanılacak. Video çekimi için testler yapılıyor, uygun platform bulunmaya 
çalışılıyor, asistanlardan yardım alınıyor. Ödevlere zaman kısıtlamalı ödev çözümü diye yeni bir 
kalem eklendi, takvimi belirlendi, bu kalemin uygulama zamanı mesai saatleri sonrasına taşındı, 
senkron derslerle çakışma ihtimali ortadan kaldırıldı.

ELEC 432
Special Topics in the Analysis 
of Electronic Circuits ÖNDER ŞUVAK Cuma 09:30-12:30 MS Teams Asenkron

MS Teams takımı oluşturuldu.Öğrenciler eklendi. Ders notlarini icinde barındıracak dosyaların 
oluşturulması için scripting yapıldı. Dokumanların MS Teams'de bulundurulamaması durumu için 
Dropbox / Google Drive / Ders Kutusu alternatifleri hazırda tutuluyor. MS Teams'de chatting 
platformu aktif şekilde kullanılıyor. Duyuruların çoğu İngilizce ve Türkçe olarak öğrencilere 
ulaştırıldı. Öğrencilerin ödev ve diğer dokumanlarını toplamak için yeni gmail hesabı alındı, extra 
storage space satın alınacak. Geçmiş haftaların toplanamayan ödevleri bu yolla toplanmaya 
başlandı ve öğrencilere geribildirimde bulunuluyor. Video çekimi için testler yapılıyor, uygun 
platform bulunmaya çalışılıyor, asistanlardan yardım alınıyor. Ödevlere zaman kısıtlamalı ödev 
çözümü diye yeni bir kalem eklendi, takvimi belirlendi, bu kalemin uygulama zamanı mesai 
saatleri sonrasına taşındı, senkron derslerle çakışma ihtimali ortadan kaldırıldı.

ELEC 632
Advanced Topics in the 
Analysis of Electronic Circuits ÖNDER ŞUVAK Cuma 09:30-12:30 MS Teams Asenkron

MS Teams takımı oluşturuldu.Öğrenciler eklendi. Ders notlarini icinde barındıracak dosyaların 
oluşturulması için scripting yapıldı. Dokumanların MS Teams'de bulundurulamaması durumu için 
Dropbox / Google Drive / Ders Kutusu alternatifleri hazırda tutuluyor. MS Teams'de chatting 
platformu aktif şekilde kullanılıyor. Duyuruların çoğu İngilizce ve Türkçe olarak öğrencilere 
ulaştırıldı. Öğrencilerin ödev ve diğer dokumanlarını toplamak için yeni gmail hesabı alındı, extra 
storage space satın alınacak. Geçmiş haftaların toplanamayan ödevleri bu yolla toplanmaya 
başlandı ve öğrencilere geribildirimde bulunuluyor. Video çekimi için testler yapılıyor, uygun 
platform bulunmaya çalışılıyor, asistanlardan yardım alınıyor. Ödevlere zaman kısıtlamalı ödev 
çözümü diye yeni bir kalem eklendi, takvimi belirlendi, bu kalemin uygulama zamanı mesai 
saatleri sonrasına taşındı, senkron derslerle çakışma ihtimali ortadan kaldırıldı.

ELEC 456 OpAmps and Applications ÖNDER ŞUVAK Perşembe 09:30-12:30 MS Teams Asenkron

MS Teams takımı oluşturuldu.Öğrenciler eklendi. Ders notlarini icinde barındıracak dosyaların 
oluşturulması için scripting yapıldı. Dokumanların MS Teams'de bulundurulamaması durumu için 
Dropbox / Google Drive / Ders Kutusu alternatifleri hazırda tutuluyor. MS Teams'de chatting 
platformu aktif şekilde kullanılıyor. Duyuruların çoğu İngilizce ve Türkçe olarak öğrencilere 
ulaştırıldı. Öğrencilerin ödev ve diğer dokumanlarını toplamak için yeni gmail hesabı alındı, extra 
storage space satın alınacak. Geçmiş haftaların toplanamayan ödevleri bu yolla toplanmaya 
başlandı ve öğrencilere geribildirimde bulunuluyor. Video çekimi için testler yapılıyor, uygun 
platform bulunmaya çalışılıyor, asistanlardan yardım alınıyor. Ödevlere zaman kısıtlamalı ödev 
çözümü diye yeni bir kalem eklendi, takvimi belirlendi, bu kalemin uygulama zamanı mesai 
saatleri sonrasına taşındı, senkron derslerle çakışma ihtimali ortadan kaldırıldı.

ELEC 556
Advanced OpAmps and 
Applications ÖNDER ŞUVAK Perşembe 09:30-12:30 MS Teams Asenkron

MS Teams takımı oluşturuldu.Öğrenciler eklendi. Ders notlarini icinde barındıracak dosyaların 
oluşturulması için scripting yapıldı. Dokumanların MS Teams'de bulundurulamaması durumu için 
Dropbox / Google Drive / Ders Kutusu alternatifleri hazırda tutuluyor. MS Teams'de chatting 
platformu aktif şekilde kullanılıyor. Duyuruların çoğu İngilizce ve Türkçe olarak öğrencilere 
ulaştırıldı. Öğrencilerin ödev ve diğer dokumanlarını toplamak için yeni gmail hesabı alındı, extra 
storage space satın alınacak. Geçmiş haftaların toplanamayan ödevleri bu yolla toplanmaya 
başlandı ve öğrencilere geribildirimde bulunuluyor. Video çekimi için testler yapılıyor, uygun 
platform bulunmaya çalışılıyor, asistanlardan yardım alınıyor. Ödevlere zaman kısıtlamalı ödev 
çözümü diye yeni bir kalem eklendi, takvimi belirlendi, bu kalemin uygulama zamanı mesai 
saatleri sonrasına taşındı, senkron derslerle çakışma ihtimali ortadan kaldırıldı.



ELEC 556 (Aselsan 
Akademi)

Advanced OpAmps and 
Applications ÖNDER ŞUVAK Salı 09:00-12:00 MS Teams Asenkron

MS Teams takımı oluşturuldu. Ders notlarini icinde barındıracak dosyaların oluşturulması için 
scripting yapıldı. Dokumanların MS Teams'de bulundurulamaması durumu için Dropbox / Google 
Drive / Ders Kutusu alternatifleri hazırda tutuluyor. MS Teams'de chatting platformu oluşturuldu. 
Öğrencilerin ödev ve diğer dokumanlarını toplamak için yeni gmail hesabı alındı, extra storage 
space satın alınacak. Video çekimi için testler yapılıyor, uygun platform bulunmaya çalışılıyor, 
asistanlardan yardım alınıyor.

ELEC 433
Numerical Computation 
Software ÖNDER ŞUVAK Perşembe 14:30-17:30 MS Teams Asenkron

MS Teams takımı oluşturuldu.Öğrenciler eklendi. Ders notlarini icinde barındıracak dosyaların 
oluşturulması için scripting yapıldı. Dokumanların MS Teams'de bulundurulamaması durumu için 
Dropbox / Google Drive / Ders Kutusu alternatifleri hazırda tutuluyor. MS Teams'de chatting 
platformu aktif şekilde kullanılıyor. Duyuruların çoğu İngilizce ve Türkçe olarak öğrencilere 
ulaştırıldı. Öğrencilerin ödev ve diğer dokumanlarını toplamak için yeni gmail hesabı alındı, extra 
storage space satın alınacak. Geçmiş haftaların toplanamayan ödevleri bu yolla toplanmaya 
başlandı ve öğrencilere geribildirimde bulunuluyor. Programlama örnekleri için github 
repositoryleri kullanılacak. Video çekimi için testler yapılıyor, uygun platform bulunmaya 
çalışılıyor, asistanlardan yardım alınıyor. Ödevlere zaman kısıtlamalı ödev çözümü diye yeni bir 
kalem eklendi, takvimi belirlendi, bu kalemin uygulama zamanı mesai saatleri sonrasına taşındı, 
senkron derslerle çakışma ihtimali ortadan kaldırıldı.

ELEC 631
Numerical Computation 
Software ÖNDER ŞUVAK Perşembe 14:30-17:30 MS Teams Asenkron

MS Teams takımı oluşturuldu.Öğrenciler eklendi. Ders notlarini icinde barındıracak dosyaların 
oluşturulması için scripting yapıldı. Dokumanların MS Teams'de bulundurulamaması durumu için 
Dropbox / Google Drive / Ders Kutusu alternatifleri hazırda tutuluyor. MS Teams'de chatting 
platformu aktif şekilde kullanılıyor. Duyuruların çoğu İngilizce ve Türkçe olarak öğrencilere 
ulaştırıldı. Öğrencilerin ödev ve diğer dokumanlarını toplamak için yeni gmail hesabı alındı, extra 
storage space satın alınacak. Geçmiş haftaların toplanamayan ödevleri bu yolla toplanmaya 
başlandı ve öğrencilere geribildirimde bulunuluyor. Programlama örnekleri için github 
repositoryleri kullanılacak. Video çekimi için testler yapılıyor, uygun platform bulunmaya 
çalışılıyor, asistanlardan yardım alınıyor. Ödevlere zaman kısıtlamalı ödev çözümü diye yeni bir 
kalem eklendi, takvimi belirlendi, bu kalemin uygulama zamanı mesai saatleri sonrasına taşındı, 
senkron derslerle çakışma ihtimali ortadan kaldırıldı.

ELEC 655 (Aselsan 
Akademi)

Advanced Nonlinear 
Electronic Circuits ÖNDER ŞUVAK Salı 13:00-16:00 MS Teams Asenkron

MS Teams takımı oluşturuldu. Ders notlarini icinde barındıracak dosyaların oluşturulması için 
scripting yapıldı. Dokumanların MS Teams'de bulundurulamaması durumu için Dropbox / Google 
Drive / Ders Kutusu alternatifleri hazırda tutuluyor. MS Teams'de chatting platformu oluşturuldu. 
Öğrencilerin ödev ve diğer dokumanlarını toplamak için yeni gmail hesabı alındı, extra storage 
space satın alınacak. Video çekimi için testler yapılıyor, uygun platform bulunmaya çalışılıyor, 
asistanlardan yardım alınıyor.

ELEC 236 Electronics I Atilla Uygur Pazartesi 14:30-17:30 MS Teams Asenkron
Ms Teams üzerinden derslerin kayıtları saklanacaktır. Video çekimleri ile ilgili teknik çalışmalar ve 
testler yapılıyor. 

ELM 638 Analog Filtre Tasarımı I Atilla Uygur Çarşamba 13:30-16:30 MS Teams Asenkron
Ms Teams üzerinden derslerin kayıtları saklanacaktır. Video çekimleri ile ilgili teknik çalışmalar ve 
testler yapılıyor. 

MUH 250 Ekonomi Soykan TOĞAN Salı 14:30-15:30 MS Teams Senkron

Ms Teams üzerinden yapılan derslerin kayıtları da saklanacaktır (3 normal ders ≡ 1 saatlik 
videokonferans dersi: Dekanımızın gönderdiği bilgi doğrultusunda). Öğrencilere
Teams derse katılım linki gönderilecek. Online işlenecek. Eş zamanlı + gerekli olması durumunda 
asenkron (Örn: telafi dersleri için). Devreye alınması halinde Moodle+BigBlueButton da 
kullanılabilir.

ELM 446 Elektromanyetik Uyumluluk Serkan Aksoy Pazartesi 14:00 - 17:00 MS Teams Senkron MS Teams üzerinden saklanacaktır.
ELM 647 Elektromanyetik Uyumluluk Serkan Aksoy Pazartesi 14:00 - 17:00 MS Teams Senkron MS Teams üzerinden saklanacaktır.

ELM 769 Örüntü Tanıma Köksal Hocaoğlu Salı 13:00-16:00 Google Classroom/Google Meet Senkron

Ders Kutusu ve alternatif olarak Google Classroom üzerinden duyuru yapılacaktır. Öğrencilere 
duyuru alternatifleri ve platform alternatifleri hakkında eposta atılmıştır.İlgili sistemlerin 
performansına bağlı olarak farklı alternatifler arasında geçiş yapılacaktır. BigBlueButton'da sık 
kopmalar yaşanmaktadır; bu sebeple son tercih durumundadır. Teams'te öğrenciler video kaydını 
durdurabilmektedir-ayarları olması gerektiği gibi yapılmamıştır ve bu nedenle dersi çevrim dışı 
izleyecek öğrencilerin eksik bir video ile karşılaşması yüksek bir ihtimal dahilinde olduğu için 
sistemin ayarları olması gerektiği gibi yapılıncaya kadar bu sistem kullanılmayacaktır. Zoom ise 
100 öğrenci ile ve 40 dakika ile sınırlıdır; video kaydı lokalde yapılıp boyut küçültmesi yapılıp 
buluta yüklenmesi gibi ek çaba gerektirmektedir; 100 öğrenci limiti derse kayıtlı öğrenci 
sayısından az olduğu için öğrencilerin tamamı derse katılamayacağından bu sistem 
kullanılmayacaktır. Google Meet'in katılımcı sınırlaması öğrenci mevcudunun üzerindedir, zaman 
sınırlaması yoktur ve bilgisayar kullanarak takip etmek için öğrencinin ek bir program kurması 
gerekmediğinden ve kayıtlı videolar ek çabaya gerek kalmadan buluta kaydedildiğinden dolayı 
öncelikle tercih edilecektir.

ELEC 518 Propagation of Radiowaves Hüseyin A. Serim Çarşamba 14:00-17:00 MS Teams Senkron
Ders günü ve saati TÜBİTAK'taki yarı-zamanlı çalışma programım nedeniyle değişecektir. Dersi 
alan öğrenciler ile durum paylaşılmıştır.

ELEC 630
Electric and Hybrid Electric 
Vehicles Türev Sarıkurt Perşembe 12:00-15:00 MS Teams Senkron

MS Teams üzerinden derslerin kayıtları saklanacaktır. Ayrıca her ders işlenen içerik .pdf olarak 
ders sayfasında paylaşılacaktır. 



ELM 626
Güç Sistemlerinde Kalite ve 
Harmonikler Özgür KARACASU Salı 14:00-17:00 MS Teams Senkron

MS Team üzerinde derslerin kayıtları saklanacaktır. Ders içerikleri ve ilişkili dosyalar Dropbox 
üzerinden paylaşıla


