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DERSLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMLE SÜRDÜRÜLMESİNE YÖNELİK 
GENEL DUYURU  

 

Değerli Öğrencilerimiz; 

Bilindiği üzere ülkemizde KORONAVİRÜS’e karşı alınan tedbirlerin etkin ve dinamik 

olarak yürütülebilmesi için tüm yükseköğretim kurumlarında eğitime 3 hafta ara verilmiştir. Bu 

süre zarfında Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanan Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim 

Uygulamaları Yol Haritası uyarınca, üniversitemiz siz öğrencilerimizin öğretim sürecini daha 

fazla sekteye uğratmamak adına tüm akademik birimlerimizin bünyesinde bulunan eğitim 

programlarımızın ders müfredatlarında yer alan her bir teorik dersin uzaktan eğitim yoluyla 

yürütülmesine yönelik tedbirler almıştır.  

Bu tedbirler çerçevesinde, üniversitemize bağlı akademik birimlerdeki 

bölümlerin/programların ders müfredatlarında yer alan her bir teorik dersin, öğretim üyesi/elemanı 

tarafından sorumlusu oldukları derslerin Senkron, Asenkron ve YÖK Dersleri Platformu 

yöntemlerinden birini kullanarak sürdürülmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda, üniversitemizde 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında kayıtlı olan ve bahar döneminde derslerine devam eden 

öğrencilerimizin, daha önceden belirlenen ders müfredatları ve içeriklerine uyulacak şekilde 

yapılacak uygulamalar aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülecektir.  

Bahar yarıyılında açılan derslerin teorik kısımları uzaktan eğitim yoluyla Online 

(Senkron, Eş Zamanlı), Offline (Asenkron, Eş Zamanlı Olmayan) veya YÖK Dersleri 

Platformu (Yükseköğretim Kurumları Dersleri) teknikleri ile 6 Nisan 2020 tarihinden itibaren 

verilecektir. Uzaktan Eğitim, bahar yarıyılında kayıtlı olan Önlisans, Lisans ve Lisansüstü 

öğrencilerimizi kapsamaktadır. 

 

Dersler ile ilgili açıklamalar:  

 

Öğrencilerimiz tarafından 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’nın Bahar Yarıyılı’nda alınan 

derslerin hangi uzaktan eğitim yöntemi ile devam edeceği, öğrencilerimizin hangi konulardan 

sorumlu olacağı, danışmanlık hizmetlerine vb. ilişkin açıklamalar bölümlerin/programların web 

sitesinde yer alan sınıf bazındaki ders izlencelerinde detaylı olarak duyurulmuştur (Dikkat: 

Kayıtlı olduğunuz akademik birimin web sitesindeki duyuru ve ders izlencelerini inceleyiniz!). 

Ders izlencelerinde 3 farklı uzaktan eğitim yönteminden biri kullanılarak verilecek olan her bir 

dersin işleniş sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara ilişkin açıklamalara göre uzaktan eğitim 

yoluyla dersler verilecektir. 

 



 

A. TOROS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM YOLU İLE VERİLECEK DERSLER 

 

1. Ders Online (Senkron yani eş zamanlı) olarak verilecek ise; Toros Üniversitesi 

web  sayfasının sağ üst kısmında yer alan “Uzaktan Eğitim” sekmesinin altında bulunan 

“Öğrenci Kılavuzu”nun incelenmesi gerekmektedir. Kılavuzda, sisteme nasıl giriş 

yapıacağı ve dersleri derslerin nasıl ve ne zaman izleneceğine ilişkin detaylı açıklamalara 

yer verilmiştir.  

 Toros Üniversitesi Senkron Öğrenme Platformuna Giriş: Öğrencilerimiz 

https://lms.toros.edu.tr/ adresinden öğrenme platformuna giriş yapabilirler (Kullanıcı 

Adı:Okul Numarası ve Şifre:T.C Kimlik Numarası ile). Sistemde Senkron olarak 

verilen dersler görülmektedir. Öğrencilerimiz sorumlu oldukları dersleri, desin öğretim 

üyesi/elemanı tarafından belirlenen tarih ve saate sistem üzerinden derslerini online 

olarak izleyebilir, öğretim üyesine/elemanına soru sorabilir veya öğretim 

üyesinden/elemanından detaylı açıklamalar yapmasını isteyebilirler. Dersin online 

olarak tamamlanmasından sonra sorumlu öğretim üyesi/elemanı tarafından sisteme 

kayıt işlemi yapılacağından öğrencilerimizin ilgili dersin videosunu sistem üzerinden 

istedikleri bir zaman diliminde izlemesi de söz konusudur. 

2. Ders Offline (Asenkron, eş zamanlı olmayan) olarak verilecek ise; Öğrencilerimiz 

aşağıda verilen adresten veya üniversitenin ana sayfasında yer alan “Uzaktan Eğitim” 

sekmesinde yer alan “Asekron”  linkinde veya aşağıda yer alan öğrenme platformuna giriş 

yapabilirler. Sistemde Asenkron olarak verilen dersler görülmektedir. Öğrencilerimiz 

sorumlu oldukları dersleri ve bu derslerin ders notlarını veya materyalleri yardımı ile 

derslerini izleyebilirler.  

 

 Toros Üniversitesi Asekron Öğrenme Platformuna Giriş: Öğrencilerimiz 

https://dokuman.toros.edu.tr/ adresinden öğrenme platformuna giriş yapabilirler. 

Platforma (Kullanıcı Adı:Okul Numarası ve Şifre:T.C Kimlik Numarası ile giriş 

yapılmaktadır.) giriş yapıldıktan sonra öğrencilerin bahar yarıyılında sorumlu olduğu 

dersler ve bu derslerin notları veya videolar veya diğer ders malzemeleri verilmiştir. 

Öğrencilerimizin ders malzemelerini kendi bilgisayarlarına indirmeleri, gerekli notları 

almaları önerilmektedir. İlgili dersin sorumlu olan öğretim üyesi/elemanı tarafından 

“Danışmanlık Hizmeti”nin ders izlence formlarında belirtilen şekilde yürütülmesi söz 

konusudur. Danışmanlık hizmeti süresince öğretim üyeleri/elemanları tarafından 

derslerinizi daha iyi anlamanıza veya değerlendirmenize yardımcı olunacaktır. 

https://lms.toros.edu.tr/
https://lms.toros.edu.tr/


B. TOROS ÜNİVERSİTESİ DIŞINDA UZAKTAN EĞİTİM YOLU İLE ALINACAK 

DERSLER 

 

1. Derslerin İzlenmesi: Bölüm/program tarafından yapılan “Dersler ile ilgili açıklama” 

duyurusunda derslerinizin hangi platformdan alınacağı ve ders içerikleri ile birlikte 

verilmiştir. Bu açıklamalar doğrultusunda derslerinizi takip size önerilen Paltformlardaki 

sorumlu oldukları dersleri ve bu derslerin ders notları veya materyaller yardımı ile 

derslerini izleyebilirler.  

2. Danışmanlık Hizmeti: Ders izlencelerinde, dersin sorumlusu öğretim üyesi/elemanı 

tarafından belirtilmiş ise “Danışmanlık Hizmeti” yürütülecektir. Danışmanlık hizmetinin 

nasıl verileceği ders izlencelerinde verilmiştir. Danışmanlık hizmeti süresince öğretim 

üyeleri/elemanları tarafından derslerinizi daha iyi anlamanıza veya değerlendirmenize 

yardımcı olunacaktır. 

 

C. TEORİK DERSLER DIŞINDA OLAN LABORATUVAR, UYGULAMA/ATÖLYE 

DERSLERİ 

 

1. Bölüm/program tarafından yapılan “Dersler ile ilgili açıklama” duyurusunda hangi dersin 

laboratuvar, uygulama veya atölye olarak değerlendirildiği belirtilmiştir. Bu şekilde 

belirtilen laboratuvar, uygulama veya atölyelerin yüz yüze (Laboratuvar/atölye 

de)  yapılması nedeni ile ne zaman ve ne şekilde yapılacağına ilişkin bilgiler ilerleyen 

süreçte duyurulacaktır. Dolayısıyla öğrencilerimizin bu duyuruları takip etmeleri 

gerekmektedir.   

2. Fakülte/Yüksekokul dışında staj, uygulama veya intörn kapsamında yapılan derslerin telafi 

ve akademik takvimin tamamlanması için gerekli sürelerin nasıl ve ne zaman yapılacağı 

ilgili akademik birimin yönetim kurulu kararları ile kesinleşecek olup, konu ile ilgili 

duyurular veya açıklamalar ilgili akademik birim tarafından ilerleyen süreçte yapılacaktır. 

Dolayısıyla öğrencilerimizin bu duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.   

 

D. ARA SINAVLAR VE FİNAL/BÜTÜNLEME SINAVLARI 

 

Uzaktan eğitimin tamamlanmasından sonra ara sınavlar ve final/bütünleme sınavları 

yapılacaktır. Bu sınavların, nasıl ve  ne zaman yapılacağı ilgili akademik birimin yönetim kurulu 

kararları ile kesinleşecek olup, konu ile ilgili duyurular veya açıklamalar ilgili akademik birim 

tarafından ilerleyen süreçte yapılacaktır. Dolayısıyla öğrencilerimizin bu duyuruları takip etmeleri 

gerekmektedir.  

 



E. YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN TEZ SAVUNMA VE TEZ 

İZLEME İŞLEMLERİ 

 

Yüksek Lisans veya Doktora tezini tamamlayan veya tez izleme sınavına girmeye hak 

kazanan öğrencilerin sınav işlemlerinin ne zaman yapılacağı ilgili enstitünün yönetim kurulu 

kararları ile kesinleşecek olup, konu ile ilgili duyurular veya açıklamalar ilgili Enstitü tarafından 

ilerleyen süreçte yapılacaktır. Dolayısıyla öğrencilerimizin bu duyuruları takip etmeleri 

gerekmektedir.   

Öğrencilerimizin yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda eğitimlerini aksatmadan 

sürdürmelerini, bu süreçte çıkabilecek sorunların giderilmesi için aşağıda verilen kişi veya idari 

birimlerin e-mail adreslerine yaşamış oldukları problemleri kısa ve yalın bir anlatımla 

bildirmelerini önemle rica ederiz.  

              UZAKTAN EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 

 

 

1. Uzaktan Eğitim Teknik Sorunlar:         uzaktanegitim@toros.edu.tr 

2. Eğitim İle İlgili Genel Sorunlar:            kalite@toros.edu.tr 

3. Akademik Birimler İle İlgili Sorunlar:  

ridvan.soyu@toros.edu.tr              (Mühendislik Fakültesi) 

busra.yuruk@toros.edu.tr         (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu) 

kerem.bereketoglu@toros.edu.tr   (Yabancı Diller Yüksekokulu) 

ozgur.arikan@toros.edu.tr         (İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) 

duygumerve.bulut@toros.edu.tr    (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi) 

akin.aba@toros.edu.tr                    (Meslek Yüksekokulu) 
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