
LİSANS DERSLERİ İÇİN UZAKTAN EĞİTİM DUYURUSU 
 
Sevgili Öğrencilerimiz, 
 
Bildiğiniz gibi üniversitemizde 30 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitim modeline 
geçilecektir. 
 
Bu aşamada lisans programımızda 2019-2020 Bahar döneminde sunulan teorik dersler 
uzaktan eğitim ile verilecek, EMÜ 403/404 Sistem Analizi ve Tasarımı dersleri uzaktan 
sürdürülecektir.  
 
Sınavların nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi daha sonra sizlerle paylaşılacaktır. Uzaktan eğitim 
sırasında verilecek ödevler, raporlar ve diğer çalışmalar, ilgili ders sorumluları tarafından 
normalde olduğu gibi değerlendirmeye alınabilecektir. 
 
Tüm öğrenciler almakta oldukları tüm dersler (bölüm içi ve dışı) için Üniversite tarafından 
HUZEM koordinatörlüğündeki Moodle’a (http://evdekal.hacettepe.edu.tr) 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. Bu sistem Üniversite’nin uzaktan eğitim için 
kullandığı ana sistemdir. 
 
Bölümümüz tarafından yürütülmekte olan bazı dersler şu anda kullanmakta olduğumuz 
bölümümüz Moodle sistemi üzerinden yürütülmeye devam edilebilir. Derslerin hangi ortamda 
ve nasıl yürütüleceğinin duyurusu Üniversite tarafından tanımlanan Moodle üzerinden ders 
sorumluları tarafından yapılacaktır. Bu sebeple öncelikle http://evdekal.hacettepe.edu.tr 
adresine girerek ders sorumlularının yaptıkları duyuruları takip etmeniz gerekmektedir. Ders 
sorumluları sizlere gerekli duyuruları yaparak dersleri uygun gördükleri yollarla yürütebilirler, 
Üniversite’nin ve bölümümüzün Moodle sistemlerini duyurular için düzenli olarak takip ediniz. 
Uzaktan eğitim ile verilen derslere ilişkin sorularınızı ilgili dersin sorumlu öğretim üyesine 
yazabilirsiniz.  
 
Uzaktan eğitim sürecimizde, uygun gören ders sorumlusu öğretim üyeleri, Zoom gibi gerçek 
zamanlı anlatım araçlarını da kullanabileceklerdir. Bu konuda onların duyurularını dikkatle 
takip ediniz. 
 
Bölümümüz sorumluluğundaki uzaktan eğitim ile yürütülecek lisans dersleri şunlardır: 
 
EMÜ102 - Computer Aided Technical Drawing 
EMÜ112 - Computer Programming 
EMÜ222 - Deterministic Operations Research 
EMÜ232 - Probability and Statistics for Engineers II 
EMÜ242 - Work Analysis and Design 
EMÜ312 - Database Management Systems 
EMÜ322 - Simulation Modeling and Analysis 
EMÜ342 - Production Planning and Control II 
EMÜ464 - Project Management 
EMÜ403 - System Analysis and Design I 
EMÜ404 - System Analysis and Design II 
EMÜ332 - Quality Management 
EMÜ334 - Introduction to Regression Analysis 
EMÜ411 - Management Information Systems 
EMÜ413 - Decision Support Systems 
EMÜ437 - Probabilistic Risk Assessment and Decision Support 
EMÜ446 - Supply Chain Management 
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EMÜ447 - Distribution Logistics 
EMÜ473 - Technology Entrepreneurship 
 
Müfredatımızda diğer bölümlerden alınan dersler için ilgili bölümlerin duyurularını takip 
ediniz. 
 
Bölümümüzün web sitesi, Üniversite ana web sitesi, HUZEM, Öğrenci İşleri Dairesi ve Bilgi 
İşlem Dairesi başta olmak üzere ilgili bölümlerin web sitelerine düzenli olarak girip yeni 
duyurulardan haberdar olunuz. 
 
Herkese sağlıklı günler ve başarılar dileriz. 
 


