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ONLINE DERSLER 

 Ortak Dersler nedir? 

 

Üniversitemizde eğitim-öğretim kapsamında, örgün eğitim olarak verilen temel 

derslerle birlikte, bazı ortak dersler Online Eğitim olarak verilmektedir. Ortak 

dersleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

 Türk Dili 

 Bilişim Teknolojileri 

 Sosyal Sorumluluk ve Etik 

 Girişimcilik 

 

 “Online Eğitim” kavramı nedir? 

 

Online eğitim, mekân ve zamandan bağımsız olarak derslerin elektronik 

ortamda verilmesidir. Online eğitimi iki şekilde inceleyebiliriz: 

 Senkron Eğitim 

 Asenkron Eğitim 

 Senkron Eğitim nedir? 

 

Öğrencilerin, öğretim elemanı ile aynı 

zaman diliminde; ev, üniversite, 

internet kafe gibi internet bağlantısı 

olan herhangi bir yerden sanal sınıfa 

bağlanarak derse katıldıkları eğitim 

şeklidir. 

Derse katılmak için ders 

programlarınıza yansıtılacak olan ders 

saatinde ve gününde sanal sınıfa girip 

dersi takip etmeniz gerekir. 

 



2 

 

Bu şekilde derse katıldığınızda, öğretim elemanınıza konu ile ilgili sorular 

yöneltip anında cevap alma, derse katılan diğer öğrencilerle iletişim kurma ve 

etkileşimli uygulamalara katılma şansınız olacaktır. 

 Sanal Sınıf nedir? 

Sanal Sınıf, Öğretim elemanları ve öğrencilerin internet üzerinde görüntülü ve 

sesli olarak etkileşim sağlayabildikleri bir ortamdır. Bunu örgün eğitimde ders 

gördüğümüz sınıflar gibi düşünebiliriz. Tek farkı herhangi bir sınıfa gitmek yerine 

elektronik bir cihaz ile sınıfa bağlanmaktır. 

 

Bu ortamda öğretim elemanları görüntülü ve sesli olarak, çeşitli ders 

materyallerini sizinle paylaşacak ve etkileşimli uygulamalar kullanarak ders 

anlatımı yapacaklardır. Sizler de bulunduğunuz ortamda kendi bilgisayarınızın 

başından bu dersleri sanal sınıfa katılarak takip edebileceksiniz. 

 

 Asenkron Eğitim nedir? 

Ders programından bağımsız olarak, öğrencinin uygun biz zaman diliminde 

derslerle ilgili yapacağı çalışmaları tanımlar. Asenkron eğitimi iki kategoride 

inceleyebiliriz:  

 Asenkron Video Kaydı 

 Asenkron Ders İçeriği 
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 Asenkron Video Kaydı 

Sanal sınıflarda yapılan senkron dersler kaydedilir ve video olarak sistemde tutulur. 

Herhangi bir sebeple bu derslere katılamazsanız, daha sonra sistemdeki videoları ev, 

üniversite, internet kafe ya da internet bağlantısı olan herhangi bir yerden izleyerek 

telafi edebilirsiniz.  

 Asenkron Ders İçeriği  

Sistemden size sunulacak olan ders kaynaklarıdır. Animasyonlar, videolar, resimler, 

etkileşimli uygulamalar ve çalışma sorularıyla zenginleştirilmiş bu kaynakların, 

sınavlara hazırlanırken size oldukça faydalı olacaktır. 

 Örnek Ders Arşiv Kaydı  

Öğretim elamanının dersle ilgili sunumunu paylaştığı örnek bir ders arşiv kaydı 

aşağıdaki gibidir: 
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 Online Derslere Giriş 

Online derslere giriş yapmak için herhangi bir tarayıcıyı kullanabilirsiniz. 

Öncelikle ubis.aydin.edu.tr adresinden öğrenci bilgi sistemine (UBIS) 

erişmelisiniz. Bundan sonra yapmanız gereken işlemler sırasıyla aşağıda 

belirtilmiştir:  

1. Karşınıza çıkan ekran UBIS giriş ekranıdır. UBIS’e Kullanıcı Adı ve Şifre’nizi 

yazarak giriş yapabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

2. Senkron ve asenkron eğitime ulaşmak için karşınıza çıkan ekrandaki menüde, 

kırmızı kutu içinde belirtildiği gibi, Online Derslerim linkini tıklayınız. 
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3. Karşınıza online ders programı gelir. Eğer online derslerimize belirtilen gün 

ve saatte senkron olarak sanal sınıfa katılmak istiyorsanız Ders Kodunu 

tıklayarak derse bağlanırsınız.  

 

 

Eğer herhangi bir sebepten dolayı sanal sınıfa senkron olarak belirtilen gün ve 

saatte katılamadıysanız Sanal Sınıf Arşivini tıklayarak dersin video kaydına 

ulaşabilirsiniz. 

 

4. Sanal Sınıf Arşivi içinde haftalık olarak yapılan dersler bulunmaktadır. 

İstediğiniz bir zaman diliminde, istediğiniz bir ortamdan dersin video arşivini 

takip edebilirsiniz. 
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5. Derslerde anlatılan konuların pekiştirilmesi için ders kitapları pdf formatında 

sisteme Derslerimin Kitapları başlığı altında yüklenmiştir.  

 

 
 

Bunların çıktısını alabileceğiniz gibi telefon, tablet gibi cihazlarla açıp 

okuyabilirsiniz.  
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 Online Dersleri Takip Etmek İçin Sistem Gereksinimleri 

 

Online derslere katılmak için aşağıdaki sistem gereksinimlerine ihtiyaç 

duyulmaktadır: 

 

 Kullandığınız elektronik cihazda bir tarayıcı yüklü olmalıdır. Internet 

Explorer , Chrome , Firefox  gibi tarayıcılar 

kullanılabilir. 

 Sistemin düzgün açılabilmesi için Flashplayer’ın  son sürümü 

sistemde yüklü olmalıdır.  

 Dersleri dinlemek içinde bir adet kulaklık  olmalıdır. 

 

ONLINE DERS SINAVLARI 

 Online Ders Sınavları Nasıl Yapılmaktadır? 

Online derslerin sınavları üniversitemizin bilgisayar laboratuvarlarında bilgisayar 

destekli olarak yapılmaktadır.   

 

 Online Ders Sınav Yerimi Nasıl Öğrenebilirim? 

Sınava gireceğiniz zamanı ve laboratuvarı öğrenmek için UBIS’e giriş yapmanız 

gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra Sınav Programım ı tıklayarak 

öğrenebilirsiniz. 
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 Online Ders Sınavlarına Nasıl Erişim Sağlayabiliriz? 

Online Ders Sınavları için sınav programınızda belirtilen gün ve saatte sınava 

gireceğiniz laboratuvara gidiniz. Bilgisayar başında yapılması gerekenler 

aşağıdadır:  

 

1. Sınava giriş ekranı otomatik olarak karşınıza gelir. Sisteme Öğrenci Numaranız 

ve UBIS şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. 
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2. Sisteme bağlandıktan sonra eğer bir sorun varsa aşağıdaki uyarıları alırsınız. 

 

 

 
 

Sınavınıza daha önceden 

giriş yaptıysanız ekranda 

da görüldüğü gibi "Daha 

önce sınav oldunuz" 

uyarısını alırsınız 

Daha önce sınava 

girilmişse, sınav saatine 20 

dakikadan fazla bir süre 

varsa ya da başka bir 

kullanıcı hesabı ile sistem 

açıldıysa ekrandaki 

uyarısını alırsınız 
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3. Eğer sınavınızla ilgili hiçbir sorun yoksa sınavınıza başlamanız için kalan 

süreniz ekranda görüntülenir. 

 
 

4. Sınav saatiniz geldiğinde kalan sürenin yerini Sınava Başla butonu alır. Bu 

butonu tıkladığınızda ilgili dersin sınavına giriş yapmış olursunuz. 

 
5. Aşağıdaki ekranda göründüğü gibi ilgili dersin soruları karşınıza gelir. 

Sınavınız için kalan süre ekranın sağ üst köşesinde görünür. 
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6. Sınav sorularınızı çözümledikten sonra Sınavı Bitir butonunu tıklar ve 

sınavınızı sonlandırırsınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Online Ders Sınavlarında Uyulması Gereken Kurallar  

 Uzaktan Eğitim programlarında ve online ortak ders alan her öğrenci daha önce 

duyurulan laboratuvar sınava girmek zorundadır. Girilmesi gereken laboratuvar 

dışında başka bir laboratuvarda sınava giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. 

 

 Öğrencilerin sınavlarının iptal edilebileceği durumlar aşağıda belirtilmiştir: 

o Sınav süresince herhangi bir nedenle laboratuvar çıktığınız takdirde, 

sınava devam etmenize izin verilmez. 

o Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler(öğrenci kartı ve onaylı kimlik 

belgesi) dışında, yanınızda; kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar ile 

iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları bulundurmanız 

yasaktır. Sınav sırasında cep telefonları kapalı konumda olmalıdır. Eğer 

cep telefonu açık ve ekranı üstüne masaya yerleştirilmemişse bu 

kopyaya teşebbüs olarak kabul edilecektir ve sınavınız iptal olacaktır. 

o Öğrenciler sorularını sınav düzenini bozmadan dersin Öğretim 

Elemanına sorabilirler. Öğrencilerin kendi aralarında iletişime geçmeleri 

halinde sınavları iptal edilir. 

o Soru ve cevapları, başka bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı 

çıkarmak yasaktır. 

o Burada ve/veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 

Yönetmeliği’nde belirtilen diğer disiplin bozucu davranışlarda 

bulunanlar hakkında tutanak tutulur. Sınav sırasında burada ve 
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Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde belirtilen 

kuralara aykırı davranışta bulundukları Disiplin Kurulu kararı ile 

kesinleşen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. 

o Öğrencilerin sınav programlarında belirtilen gün, saat ve laboratuvar 

dışında sınava girmesi durumunda sınavı iptal edilecektir. 

o Sınav esnasında Öğretim Elemanı öğrencinin kimlik kartını kontrol 

edecektir. Öğrencinin yanında kimliği bulunmaması durumunda ya da 

kendi yerine başka bir şahsı sınava sokması durumunda sınavı iptal 

edilecektir ve gerekli disiplin işlemleri uygulanacaktır. 

 

 Online Derslerle İlgili Tavsiyeler 

 

 Sisteme giriş çıkış bilgileriniz kayıt altında tutulduğu için dersleri takip 

etmelisiniz. 

 

 Sistemi ne kadar kullandığınız yani derse ne kadar katıldığınız kayıt altında 

tutulduğu için ders takibine özen göstermelisiniz. 

 

 Derslere senkron olarak katılamadığınızda mutlaka kaçırdığınız dersi bir hafta 

içinde asenkron olarak telafi ediniz. Böylece sınav zamanı derslerinin 

birikmemiş olur ve sınavlarınızda başarılı olursunuz. 

 

 

Online Eğitim Birimi İletişim Bilgileri 

Daha geniş kapsamlı bilgi almak için, takıldığınız yerleri sormak ya da danışmak 

için yerimiz D blok giriş kat Online Eğitim Birimi (Online Training) dir. 

Telefon ile bağlantı kurmanız için iletişim bilgilerimiz:  

444 1 428 

(Dahili: 12601-12611-14718-14703-14717-12602) 


