
 

 

 

JEOLOJİ VE HİDROJEOLOJİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNE UZAKTAN EĞTİM UYGULAMASIYLA 
İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU 

 
COVID-19 salgını nedeniye ara verilen eğitime üniversitemizde 30 Mart 2020 tarihinde 
“uzaktan eğitim” yöntemiyle yeniden başlanacaktır. 
 
Bu doğrultuda, jeoloji ve hidrojeoloji lisans programlarımızda verilen tüm teorik dersler 
uzaktan eğitim uygulaması kapsamındadır.   Laboratuvar uygulaması olmayan, sınıfta 
yapılabilen uygulamalar yine uzaktan eğitim kapsamında gerçekleştirilecektir. Laboratuvar 
derslerinin ise yaz aylarında yapılması öngörülmektedir.  
 
Sınavlarla ilgili uygulamanın nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi ilerleyen dönemlerde açıklanacaktır. 
Bu süreçte ödevler, rapor vb çalışmalar, ilgili ders sorumlularına elektronik olarak 
gönderilebilecek ve ders sorumluları tarafından değerlendirmeye alınabilecektir. 
 
Uzaktan eğitim, HUZEM'in koordinatörlüğünde Moodle ortamında sürdürülecektir. Bu ortama 
erişim için kullanılacak adres: http://evdekal.hacettepe.edu.tr 
 
Tüm öğrenciler almakta oldukları derslere Üniversite tarafından otomatik olarak kayıt 
edilecektir. Sisteme giriş için öğrenci numaraları kullanıcı adı olarak kullanılacaktır. Şifre olarak 
ise ulusal öğrenciler için TC Kimlik Numarasının ilk 6 rakamı, uluslararası öğrenciler için ise yine 
öğrenci numaraları kullanılacaktır. Bazı derslerde Moodle ortamı kullanılmayabilir, bu dersler 
için ders sorumlusu sizinle bağlantıda olacaktır. 
 
Bölümümüzün Uzaktan Eğitim Koordinatörü Bölüm Başkan Yardımcısı Doç Dr. Hakan A. 
Nefeslioğlu’dur.  
 
Bununla birlikte, uzaktan eğitim ile verilen derslere ilişkin sorularınızı öncelikle ilgili dersin 
sorumlu öğretim üyesine yazabilirsiniz. Uzaktan eğitimin genel işleyişi ile ilgili olan 
sorularınızı/sorunlarınızı  jeomuh@hacettepe.edu.tr adresine yazabilirsiniz.  
 
Bölüm dışından aldığınız dersler yüksek ihtimalle Moodle'a geçecek olup, bu derslerin başka 
platformları tercih etmeleri söz konusu olsa dahi duyurular Moodle üzerinde ilgili ders için 
sizlerle paylaşılacaktır. 
 
Bu süreçte, yeniden önemle vurgulamak gerekirse; 
 
- Moodle'da uzaktan eğitimle alıyor göründüğünüz tüm derslerin tüm duyurularını o platform 
üzerinden düzenli takip ediniz. 
 
- Kullandığınız e-posta sisteminin spam veya junk gibi gelen kutusu (inbox) haricindeki 
alanlarını da düzenli olarak kontrol ediniz. 

https://evdekal.hacettepe.edu.tr/login/index.php


 
- Kullandığınız e-posta sisteminde kota dolumu vb problemlerin olmadığından emin olunuz. 
 
- Üniversite ana web sitesi, HUZEM, Öğrenci İşleri Dairesi ve Bilgi İşlem Dairesi başta olmak 
üzere ilgili birimlerin web sitelerine düzenli olarak girip yeni duyurulardan haberdar olunuz. 
 
Uzaktan eğitim sürecimizde, uygun gören ders sorumlusu öğretim üyeleri, Zoom gibi gerçek 
zamanlı anlatım araçlarını da kullanabileceklerdir. Bu konuda onların duyurularını dikkatle 
takip ediniz. 
 
Bölümümüzde programlara göre uzaktan eğitim ile yürütülecek dersler ekteki dosyada 
listelenmiştir. Dosya için tıklayınız… 
 

Sevgili Öğrencilerimize Önemle Duyurulur… 

 

Bölüm Başkanlığı 

http://www.jeomuh.hacettepe.edu.tr/2020_duyurular/uzaktan_egitim_acilacak_dersler.pdf

