
Test Videosu hizmetimizden
faydalanmanızı kesinlikle öneririz.
Bu şekilde, kursunuzu 
kaydetmeden önce A/V kayıt 
ayarlarınız konusunda kendinizi 
rahat hissedebilirsiniz. Sık 
karşılaşılan ses ve video sorunları 
hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bir test videosu
gönderdiğinizde ve 
kursunuzu incelenmek 
üzere gönderdiğinizde 
size özel geri bildirim 
alabilirsiniz.

Ses ve video kalitesiyle 
ilgili size özel yardım ve geri 
bildirim almak için 

Kurs Kalite 
Kontrol Listesi
Udemy’de yayın yapabilmek 
için gerekli minimum kurs 
gereksinimleri aşağıda 
belirtilmiştir.
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Kurs, şu bileşenlere sahip olmalıdır:

Eksiksiz bir kurs açılış sayfasında 
şunlar bulunur:

Minimum Gereksinimler Kontrol Listesi
Udemy, platformda yer alan 
kurslar için minimum ve önerilen 
standartları belirler. İnceleme 
ekibimiz,kursunuzu öğrencilerinize 
fayda sağlayacak şekilde 
hazırlamanız için yardım etmeye 
hazırdır.

Udemy, değerli kurs içeriğinizi dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca öğrenciye 
ulaştırmak için sizinle birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyar. Lütfen birkaç dakika 
ayırarak İtimat ve Güvenlik Politikası Yönergelerimizi okuyun.

En az 30 dakikalık video içeriği
En az 5 farklı ders
Değerli eğitim içeriği (Daha fazla bilgi edinin)
HD video kalitesi (720p veya 1080p)*
Her iki kanaldan gelen ve video ile senkronize edilmiş ses
Öğrencilerin dikkatini dağıtmayan ses kalitesi*

Udemy görüntü standartlarıyla uyumlu yüksek kaliteli bir kurs 
görüntüsü (min. 2048x1152 piksel)
Doğru belirlenmiş kurs başlığı ve ilgili anahtar sözcükleri içeren 
alt başlık
Kısa, dürüst, iyi yazılmış kurs açıklaması
Kolayca anlaşabilen net kurs hedefleri, hedef kitle ve 
gereksinimler
Güvenilir ve eksiksiz eğitmen biyografisi ve profil resmi

*

https://support.udemy.com/hc/tr/articles/229604128-How-to-Create-and-Submit-a-Test-Video
https://support.udemy.com/hc/tr/articles/229232747-Audio-Quality-Common-Issues-and-Solutions
https://support.udemy.com/hc/tr/articles/229232427-Video-Quality-Standards
https://teach.udemy.com/trust-safety/
https://teach.udemy.com/course-material/
https://support.udemy.com/hc/tr/articles/229232347-Course-Image-Quality-Standards
https://teach.udemy.com/trust-safety/course-landing-page/


Öğrenci 
Deneyimi 
Kontrol 
Listesi
Öğrenciler kaliteli içeriğe her 
şeyden fazla önem verir. Öğrencileri 
memnun eden bir kurs oluşturmak 
için 3 temel alanda en iyi kurs 
oluşturma uygulamaları hakkında 
bilgi edinmenizi kesinlikle öneririz.

Profesyonellik 
Öğrenim Deneyimi 
Anlaşılır ve İlgi Çekici Pazarlama

Öğrenciler bir dijital ürüne para 
ödediklerinde, belirli seviyede profesyonel 
görünüme sahip olmasını bekler. Ses 
ayarlarınızın Udemy İnceleme ekibi 
tarafından kontrol edilmesini kesinlikle 
öneririz. Bu hizmeti, eğitmen kontrol 
panelinizin Test Videosu sekmesinde 
ücretsiz olarak sunuyoruz. 

İyi ses şu özelliklere sahip olmalıdır:

Arka plan gürültüsü veya uğultu olmamalıdır 
(Genellikle elektronik bileşenler, cihazlar, ortam
gürültüsü ve mikrofon ayarı sorunlarından 
kaynaklanır)
Yankı seviyesi çok düşük olmalıdır (Genellikle 
kayıt alanınızda bulunan titreşimi azaltılmamış 
sert yüzeylerden veya kaydın çok geniş bir 
alanda yapılmasından kaynaklanır)
“P” ve “t” harflerinde rahatsız edici 
“patlamalar” bulunmamalıdır (Tüm sesler 
ve mikrofonlarda bulunmayan bu sorunla 
karşılaşmanız durumunda, patlama filtresi 
yardımcı olacaktır)
Her iki kulaklıkta da yeterli taban ses 
düzeyine sahip olmalıdır

HD video, artık küresel ölçekte bir 
beklenti haline gelmiştir. Bunun ötesinde, 
öğrencilerin ekranda izledikleri görüntü 
öğrenim deneyimlerinin kalitesini doğrudan 
etkilemektedir.

İyi bir video şu özelliklere sahip olmalıdır:

HD kalitesinde, 16:9 en-boy oranı ile 720p 
veya 1080p
Öğrencilerin sizi ve eğitim materyallerini 
kolayca görebilmesini sağlayan net, bulanık 
olmayan görüntü
Görüntü sabit olmalı, sallanmamalıdır
Öğrencilerin ekrandakileri kolayca takip 
edebilmesi için görüntü çerçevesi doğru 
belirlenmeli ve yakınlaştırma doğru şekilde 
uygulanmalıdır
Doğru aydınlatılmış ve dikkat dağıtıcı 
unsurlar içermeyen bir video çerçevesi 
kullanarak ve görünümünüze birkaç dakika 
ayırarak kendinizi samimi ve profesyonel bir 
şekilde sunabilirsiniz

Öğrenciler, konuştuğunuz konu hakkında 
bilgi sahibi olduğunuzu hissetmek ister.

İyi bir sunum şu özelliklere sahip olmalıdır:

Çok az sayıda “hmm” ve “ııı” gibi 
duraklamalarla akıcı bir konuşma
Heyecanlı ve enerjik bir ses tonu. Kayıt 
ekipmanları performansınızdan bir miktar 
enerji çalabileceğinden normalden daha 
enerjik bir sunum yapmayı hedefleyin
Sözcükler doğru telaffuz edilmeli ve önemli 
noktalar vurgulanırken duraklamalar 
kullanılmalıdır
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SES KALİTESİ

PROFESYONELLIK

VİDEO KALİTESİ SUNUM KALİTESİ

Kursunuzu alan öğrenciler, kursun profesyonellik düzeyini şu 
bileşenlere göre değerlendirir:

Önerilir
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When taking your course, students judge professionalism on:

www.udemy.com

2-5 dakikalık giriş dersi, öğrencilerin kurs 
boyunca ve her bir bölümde karşılaşacakları 
unsurları açıklar

Öğrencileri ilk 3 derste (veya ilk 15 dakikada) 
bir hızlı kazanım eylemi ile zorlayın

Kursunuzda, faydalı içeriği öncelikli olarak 
paylaşın ve arka plan bilgilerine çok fazla 
zaman harcamayın

Her bir bölüm net bir hedefe sahip olmalı 
veya özel bir beceriye odaklanmalı ve tüm 
dersler bu alt hedefe ulaşılmasına katkı 
sağlamalıdır

Her bir ders 1 ana kavrama ve mesaja sahip 
olmalıdır (5 değil!)

Öğrencilere öğrendiklerini uygulamaya 
geçirme şansı tanımak için her bir bölümde 
egzersiz, proje veya sınav gibi en az 1 
öğrenme aktivitesi bulunmalıdır

Derslerin uzunluğu 2-6 dakika olmalıdır 
(istisnalar: yoga, birlikte kod oluşturma veya 
meditasyon hariç)

Kurs boyunca farklı ders formatları 
kullanılmalıdır. Çok fazla ekran kaydı veya 
konuşan kafa dersi sıkıcı hale getirebilir. Ders 
formatınızı öğretmekte olduğunuz materyale 
dayalı olarak belirleyin. Konu anlatımlı 
(metin) dersler ve egzersiz aktiviteleri sunmak 
da mükemmel bir yöntemdir.

Bu unsurlar, eğitmen ile iletişim kurulmasını 
sağlar. Konuşan kafa dersleri özellikle kursun 
ilk bölümlerinde güven oluşturur.

Öğrenciler ihtiyaç duydukları kaynakları 
kolayca bulabilmelidir. Her bir egzersiz 
aktivitesi için tüm gerekli kaynakları, 
indirmeleri ve bağlantıları sağlayın (ör. 
çalışma sayfaları, kaynak kodu, uygulama 
dosyaları vb.).

Aşağıdaki koşullar sağlandığında kursunuzu 
alan öğrenciler daha iyi öğrenecektir:

ÖĞRENIM DENEYIMI

Önerilir

https://s3.amazonaws.com/udemy-images/support/TR-Quick+Win.pdf


Öğrenciler dersinizi alma kararı 
verirken şunları bilmek ister:

ANLAŞILIR VE İLGI ÇEKICI PAZARLAMA

Kursunuzda edinecekleri beceriler.
Kurs hedeflerinize güçlü eylem sözcüklerini 
içeren tam bir cümleyle başlayın: “Bu kursun 
sonunda, şunları yapabileceksiniz…”

Bu kursun kimler için uygun olduğu.
Hedef öğrencilerinizi net bir şekilde 
belirlemek için seviye, sektör ve öğrenim 
amacı gibi açıklayıcı bilgiler kullanın. 
Kursunuzun “herkes için” olduğunu söylemek 
aslında kimseye uygun olmadığını söylemek
anlamına gelir. “Konuya ilgi duyan herkes” 
yerine “kariyerinin ilk dönemlerindeki sınıf 
öğretmenleri” veya “... konularında ipuçları 
arayan küçük işletme sahipleri” gibi açıklama 
cümleleri düşünün.

Ne tür bir deneyim sağlayacağınız.
2-3 dakikalık promosyon videosu 
öğrencilerin eğitim tarzınız hakkında bilgi 

sahibi olmasını sağlar.
Kursunuzun hedeflerinizi özetlemenizi ve 
kursunuzdaki ilgi çekici ve farklı noktaları 
paylaşmanızı öneririz. Bu yaklaşım 
öğrencilerin satın alma kararı verirken 
kendilerinden daha emin olmalarını 
sağlayacaktır.

Paranın karşılığını verme.
Kurs fiyatınız benzer konulara, içerik uzunluğuna 
ve eğitim tarzına sahip olan kurslarla 
kıyaslanabilir olmalıdır. Kursunuzun fiyatı 
benzerlerinden farklıysa nedenini açıklayın.

Derslerde işlenecek temel konular.
Ders açıklamaları, kurs müfredatınızın daha 
fazla öne çıkmasını ve öğrencilerin satın 
alma kararı verirken kendilerinden daha emin 
olmalarını sağlayacaktır
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Önerilir
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Öğretim Merkezi

Kurs oluşturma ve pazarlama
hakkında bilgi edinin

Eğitmen Kontrol Paneliniz 

Sürecin her adımıyla ilgili
ipuçları ve püf noktaları alın

Destek Merkezi

Platformla ilgili yaşadığınız
sorunlara yanıt alın ve A/V
ayarlarıyla ilgili teknik sorunları
giderin

Studio U

Diğer eğitmenlerle süreç
hakkında konuşun ve ilerleme
aşamalarınızda geri bildirim
alın (Facebook grubu)

Test Videosu 

Derslerinizi kaydetmeye
başlamadan önce A/V ayarlarınızı 
düzenlemenize yardımcı olması 
için kurs kontrol panelinizden size 
özel ve ücretsiz geri bildirim alın

Udemy Insights Kursları

Kurs oluşturma ile ilgili temel
bilgileri ücretsiz öğrenin

Daha fazla bilgi edinmek için şu 
kaynaklardan faydalanmanızı öneririz:

https://www.udemy.com/teaching/
https://www.udemy.com/home/teaching/onboarding/
https://support.udemy.com/hc/tr
https://www.facebook.com/groups/UdemyStudio/?fref=ts
https://support.udemy.com/hc/tr/articles/229604128-How-to-Create-and-Submit-a-Test-Video
https://www.udemy.com/user/udemymanager/
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