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Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon 

İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 

uzaktan eğitimle ilgili gelişen teknolojiyi takip ederek, öğrencilerimize yeni 

eğitim – öğretim yılında, geçmiş yıllarda olduğu gibi Türkiye çapında en iyi 

eğitimi veren birim olmayı hedeflemiştir. Uzaktan eğitim kapsamında, 

merkezimizde üç diploma programı ve örgün bölümlerde okutulan genel ortak 

dersler verilmektedir. 

Derslerin verilmesi için merkezimizde, 14 adet stüdyo bulunmaktadır. 

Stüdyolarımız gelişmiş donanıma sahiptir. Öğretim elemanlarımız, derslerini 

stüdyolarda senkron (eş zamanlı) olarak işlemekte, öğrenciler ise senkron 

yapılan dersleri kendi tercihlerine göre hem senkron hem de asenkron (eş 

zamansız) olarak sanal sınıf ortamından takip edebilmektedirler. 

Uzaktan eğitim diploma programları ve ortak derslerin sınavları, merkezimiz 

tarafından bilgisayar destekli olarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, İngilizce ve 

Arapça için seviye belirleme sınavları merkezimiz tarafından geliştirilen yazılım 

ile bilgisayar destekli olarak üniversitemizin laboratuvarlarında yapılmaktadır. 

Online Eğitim kavramı, okulumuza yeni kaydolan öğrencilerimiz için yeni bir 

kavramdır. Bu nedenle, yeni öğrencilerimiz, genel olarak derse, ders notlarına 

erişim ve sınavlara katılım konularında sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu sıkıntıların 

giderilmesi amacıyla, 2017 – 2018 eğitim ve öğretim dönemi oryantasyon 

programı kapsamında merkezimiz tarafından öğrencilerimize gerekli bilgiler 

verilmiştir.   

 

Merkez Müdürü:  Yrd. Doç. Dr. Alparslan HORASAN 

Tel: 444 1 428 (12601) 

E-mail: ahorasan@aydin.edu.tr 

 

 



    

 

  İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ  
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

Sayı 1  / Eylül 2017 

Eğitim ve Yöntem 
 

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesindeki üç diploma programı ve örgün 

olarak okutulan bölümlerin genel ortak dersleri uzaktan eğitim olarak 

verilmektedir.  

Uzaktan eğitim diploma programları kapsamında; 

 Bilgisayar Programcılığı (önlisans),  

 İş Sağlığı ve Güvenliği (önlisans), 

 E-İşletme (yüksek lisans) 

eğitimleri verilmektedir. 

 

Üniversitemizin örgün bölümlerinde eğitim alan önlisans ve lisans 

öğrencilerimiz;  

 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,  

 Türk Dili,  

 Bilişim Teknolojisi,  

 Girişimcilik, 

 Sosyal Sorumluluk ve Etik  

derslerini genel ortak dersler kapsamında uzaktan eğitim olarak 

almaktadır.  

Öğrencilerimiz, derslerini internet ortamında eşzamanlı (senkron) veya 

eşzamansız (asenkron) olarak sanal sınıf ortamında alabilmektedirler. 

Senkron eğitim; öğretim elemanı ile öğrencilerin ders programında 

belirtilen gün ve saatte sanal sınıf ortamında bir araya gelmeleriyle 

yapılan eğitim yöntemidir. Öğretim elemanlarımız, stüdyolarımızda 

derslerini verirken, öğrencilerimiz de bu derslere; ev, üniversite veya 

internet kafe gibi internet bağlantısı olan herhangi bir yerden 

katılabilmektedirler.  

Sanal sınıf ortamı; Senkron olarak derse katılan öğrencilerin, öğretim 

elemanları ile birlikte interaktif bir şekilde derslerini işledikleri ortamdır. 
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Eğitim ve Yöntem 
Eşzamansız (asenkron) eğitime gelince yöntem şöyledir: Senkron 

yapılan dersler kayıt altına alınır ve bu kayıtlar Öğrenim Yönetim 

Sistemine (ÖYS) yüklenir.  Öğrenciler ise, eğitim – öğretim dönemi 

boyunca istediği gün ve saatte dersin arşiv kayıtlarına buradan ulaşarak 

eğitimlerini tamamlayabilirler.   

Öğrenim Yönetim Sistemi, öğrencilerin; senkron olarak yapılan derslerin 

video kayıtlarına ulaşmasına ve ders içeriklerine erişmesine olanak 

sağlayan bir eğitim yönetim yazılımıdır. Genel olarak literatürde 

İngilizce olarak “Lerning Management System (LMS)” adıyla karşımıza 

çıkabilmektedir. Üniversitemizde, merkezimiz tarafından geliştirilen 

ÖYS yazılımı, sanal sınıf ortamı için de Adobe Connect yazılımı 

kullanılmaktadır.  

Günümüzde yaygın olarak üniversiteler; kendi geliştirdikleri ÖYS’lerini, 

açık kaynak kodlu ÖYS’leri veya ücretli ÖYS’leri kullanmaktadır. 

Bunlardan en yaygın olarak kullanılan açık kaynak kodlu ÖYS ise 

Moodle’dır (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment - 

Esnek Nesne Yönelimli Dinamik Öğrenme Ortamı). Merkezimiz olarak 

Moodle’ın kullanımına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir. 

Üniversitemiz öğrenci bilgi sistemi (UBIS) ile Moodle öğrenim yönetim 

sistemini entegre ederek gelecek dönemlerde daha iyi bir eğitim kalitesi 

sunmayı amaçlamaktayız.  
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İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma 

merkezi, 2008 yılından beri eğitim – öğretim faaliyetlerine devam 

etmektedir. 

Merkezimizde, kesintisiz ve sorunsuz bir eğitim sağlamak amacıyla 

sağlam bir alt yapı oluşturulmuştur. Sistemin tasarlanmasında ve 

geliştirilmesinde ileriye dönük yapı kullanılmış, derslerin işleneceği tüm 

stüdyolar teknik açıdan denetlenerek sorunsuz bir yapı sağlanmıştır. 

Gelişen teknoloji takip edilerek bu yapının devamı sağlanmaktadır.  

Güvenilir bir alt yapı ile eğitim hayatı boyunca kesintisiz ders ortamı 

için yapılan çalışmalar sonucunda Dell PowerEdge R820 fiziksel 

sunucusu üzerinde sanal makineler konfigüre edilmiştir. Bu makinelerin 

4 tanesinde Microsoft OS Server 2012 R2 kurulu olup, içerisinde eğitim 

esnasında ve daha sonra arşivden ders izlenmesi için Adobe Connect 

yazılımı mevcuttur. Diğer 3 makinede Linux Centos OS kuruludur. Bu 

sunucular üzerinde Merkezimiz bünyesinde geliştirilen Öğrenim 

Yönetim Sistemi(ÖYS) barındırılmaktadır.  

Stüdyolarımızda ses yalıtımı mevcuttur. Tüm stüdyolarımızda; kamera, 

mikrofon, birisi dokunmatik olmak üzere iki adet monitör 

bulunmaktadır. Ayrıca üç adet stüdyomuzda akıllı tahta mevcuttur. Tüm 

bilgisayarlarda Windows İşletim Sistemi kullanılmaktadır. 

Özet olarak, derslerin işlenebilmesi ve öğrencilerin derslere erişimini 

sağlamak için, sanal ders ve uzaktan eğitim için gereken tüm temel 

bileşenleri bünyesinde barındıran, yerden bağımsız olarak sanal dersler 

ve uzaktan eğitim gerçekleştirmeyi sağlayan, özellikle mobil cihazlardan 

da erişim imkânı bulunan bir sistem kullanılmaktadır. Ayrıca 

merkezimiz, bazı derslerin sınavlarının bilgisayar destekli yapılabilmesi 

için bir sınav sistemi geliştirmiştir. 
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Uzaktan Eğitim Sınav Sistemi 
 

Uzaktan eğitim diploma programlarının ve ortak derslerin ara ve final 

sınavları, muafiyet sınavları, tek ders sınavları, üniversitemizin Florya 

yerleşkesinde bulunan laboratuvarlarda bilgisayar destekli olarak 

yapılmaktadır.  

Sınav sistemi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

tarafından geliştirilmiştir. Sınav yazılımları PHP dili ile geliştirilmiş 

olup Veritabanı olarak MySQL kullanılmıştır. Sınav soruları için dersin 

öğretim elemanı tarafından soru havuzu oluşturulmuştur. Sınav 

sistemine aynı anda yaklaşık 1500 öğrenci giriş yapıp sınavını 

olabilmektedir.  

2017 – 2018 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla yeni dönemin ilk 

sınavı olan İngilizce hazırlık seviye belirleme sınavı yapılmıştır. Sınava 

1103 öğrenci katılmıştır.  

Bu yeni dönemde Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

olarak sınav sistemimize Arapça seviye belirleme sınavını da dahil ettik. 

Farklı yazılış ve okunuşu ile Arapça için geliştirdiğimiz yazılım bize 

yeni ve farklı bir deneyim kazandırdı.  

Eğitim – öğretim yılının ilk muafiyet sınavları yapılmıştır. Bu bağlamda; 

Bilişim teknolojisi - I ve İngilizce – I dersleri muafiyet sınavları 

gerçekleştirilmiştir. Sınava; Bilişim teknolojisi – I dersi için 1033 kişi, 

İngilizce – I dersi için 1455 öğrenci katılmıştır. Sınavlar başarılı bir 

şekilde gerçekleştirilmiştir. 



    

 

 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ  
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

Sayı 1  / Eylül 2017 

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrenci 

Buluşması 
 

İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama 

Merkezi olarak, 2017 – 2018 eğitim ve öğretim döneminde üniversitemize 

yeni kaydolan öğrencilerimizle buluşmak için oryantasyon programına 

katıldık. 

Oryantasyonda, öğrencilerimiz için yeni bir kavram olan ve eğitimi 

standart eğitimin dışına taşıyan Online Eğitim kavramı hakkında bilgi 

verdik. Online eğitim ile mekân ve zamandan bağımsız olarak derslerin 

bilgisayar ortamında nasıl işleneceği, ortak dersler kapsamında verilen 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Sosyal Sorumluluk ve Etik, 

Girişimcilik ve Bilişim Teknolojisi derslerin sınavlarının nasıl yapılacağı, 

sınava erişim ve sınavda uyulması gereken kurallar hakkında öğrencilere 

detaylı bilgi verildi. Öğrencilerden gelen sorular cevaplandırıldı. 

Böylelikle yeni eğitim-öğretim yılına başlamış olduk.   

 


