
Değerli Öğrenciler, 

Hazırlık sınıfları uzaktan eğitim dersleri bazı sınıflarda yarın, bazılarında ise Perşembe günü başlayacaktır. 

Sisteme giriş yapmakta sorun yaşamış olabilen öğrencilerimiz olmuş olabileceği için detaylı bir şekilde bilgi 

vermek istiyoruz. Sisteme girip derslere ulaşmak için aşağıdaki adımları takip etmenizi rica ederiz:  

1. Kou Uzem sayfasına giriş yapınız.  

 
2. Sayfanın sol kısmında yer alan renkli kutucuklardan ESD yazan turuncu kutucuğu tıklayınız. 

 
3. Açılan sayfada çıkan kutucukların ikisine de öğrenci numaranızı yazınız ve giriş tuşuna basınız.  

 
4. Karşınıza şifre değiştir sayfası çıkacak. Yeni şifrenizi belirleyiniz. (ÖNEMLİ NOT: ÖBS şifresini bilip 

eşleme yapanlarınız o şifreleriyle giriş yapabilirler veya yeni şifre olarak yine ÖBS şifrelerinin aynısını 

belirleyebilirler.) 

 
5. Şifre değişim işlemini tamamladıktan sonra karşınıza çıkan Kontrol paneli sayfasında aşağıdaki 

örnekte olduğu gibi üzerinize atanan dersin linkini göreceksiniz.  

 

 

 

6. Bu linkte yer alan ders/sınıf adına tıklayacaksınız ve karşınıza haftaların olduğu diğer sayfada yer 

alan ekrandaki  görüntü çıkacak. 

 



 

7. Bu sayfada 23-29 Mart haftasına baktığınızda tarih ve saatleriyle bu hafta için açılan canlı dersleri ve 

kullanılacak materyalleri göreceksiniz. Şu an için ders kitabımızı kullanmaya devam edeceğiz. 

Yanınıza aldıysanız ders sırasında kullanımınızda olması yararlı olacaktır. 

 
8. Açılan dersler sizinle paylaştığımız haftalık plana göre planlanmıştır. İlgili ders gün ve saatinde aynı 

şekilde bu sayfaya gelip ilgili CANLI DERS linkini tıklayarak derse giriş yapmanız gerekir. 

 
9. Kaçırdığınız ders olduğunda da yine aynı linki tıklayarak ders kaydını izleyebilirsiniz. Ancak kayıtlar 

sadece Firefox uygulaması üzerinden giriş yaptığınızda izlenebilmektedir. 

 
*Derslere devam durumunuz takip edilecektir. Kısa sınav uygulamamız olacaktır. Ancak süreç böyle 

devam ederse modül çıkış sınavı gibi bazı uygulamalarımızda değişiklikler yapmamız gerekebilir. 

(Örneğin 3. Modül başarınıza bakılmadan 4. Modüle devam etmeniz gibi) Tüm bunlar önümüzdeki 

süreçte netleşecek ve size duyurulacaktır. Sizlerin derslerinizi takip etmeniz ve öğrenmeye 

odaklanmanız önemlidir. Çünkü hazırlık eğitiminin sonunda- durum düzelip okula gelebildiğinizde-

sizlere yeterlik sınavı uygulanacaktır.  
 
Bu iki hafta hem dersin uygulanışı açısından bizler, hem de öğrenme şekli açısından sizler açısından 

bir tür deneme süreci gibi düşünülebilir. Bu yüzden hepimizin yaşanabilecek teknik vd sorunları hoş 

karşılayacağını umuyoruz. 
 
Pazar günleri açılan forum dersleri anlamadığınız yerleri sormanız, konu tekrar vd açılardan tercihen 

katılım sağlayacağınız derslerdir. Programda belirtilen saatlerde katılabilirsiniz.  
 
Lütfen evde kalıp derslerinizi takip ediniz ve internet paketlerinizi derslerimize ayırınız. Başarılı bir 

süreç olması dileğiyle, iyi dersler, sağlıklı günler dileriz.  

Kocaeli Üniversitesi  

         Yabancı Diller Yüksekokulu 


