
2019-20 EĞİTİM YILI 

UZAKTANÖĞRETİM SİSTEMİ  

ORYANTASYONSEMİNERİ



UZAKTAN ÖĞRETİM NEDİR?

• Uzaktan öğretim kısaca, öğretmen ve öğrencinin fiziksel

olarak uzak oldukları bir ortamda iletişim teknolojileri

kullanarak gerçekleşen çağdaşbir eğitim yöntemidir.



NEDEN UZAKTANÖĞRETİM?

• Öğrenmede zaman ve mekan esnekliği sağlaması

• Kişiye öğrenme hızına göre öğrenme imkanı vermesi

• Öğrenciye konuyu defalarca tekrar etme olanağı tanıması



• Görsel-işitsel medya ile öğrenmeyi kolaylaştırması vedersi

ilgi çekici hale getirmesi

• Öğrencilere birbirlerinden uzakta da olsalarbirbirleriyle  

iletişim kurma imkanıvermesi

• Öğrencinin hızlı geribildirim almasını sağlaması

gibi avantajlardan dolayı tercih edilmektedir.



UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI

• 2019-2020 eğitim-öğretim yılında üniversitemizde 3 ders İnternetedayalı

uzaktan öğretim yöntemi ile verilecektir. Budersler;

* Yabancı Dil (İngilizce)

* Türk Dili

* Atatürk İlkeleri ve İnkılapTarihi

dersleridir.



Uzaktan Öğretim Derslerinin  

Bileşenleri Nelerdir?

Uzaktan öğretim dersleri temelde şunlardanoluşmaktadır.

• Online materyal (Dersin öğretim elemanları tarafından hazırlanmış ders

notları, sunumlar, alıştırmalar, videolar)

• Sanal sınıf (ders saatinde Internet ortamında ders hocanız ve

arkadaşlarınızla konuları eş zamanlı öğrenim göreceğiniz ortam)



Derslere Nasıl Erişeceksiniz?

lms.igdir.edu.tr
Kullanıcı Adı=  

Öğrenci Numarası

Şifre=

TC Kimlik No



IğdırÜniversitesiUzaktanÖğretimYönetimSistemine

NasılErişebilirsiniz?
UzaktanÖğretimSistemineüniversitemizinanasayfasındakiUZMER(UzaktanÖğretimUygulamaveAraştırma

Merkezi)linkinetıklayarakyadahttp://lms.igdir.edu.tradresindenerişebilirsiniz.

http://lms.igdir.edu.tr/


. Sistemikullanabilmek içinUZMERsitesinde karşınızaçıkan SistemeGirişkısmınatıklayınız



Karşınıza çıkan ekranda sisteme girmeniz için size verilen önce kullanıcıadı 

sonrasında şifrenizigiriniz.



İLK   AÇILAN EKRAN

Karşınıza çıkan Ana Sayfada sisteme ilişkin Duyurular, Mesajlarım, Anketlerim, Yakında BaşlayacakAktvitelerim,

Son Teslim Tarihlerim ve Derslerim başlıkları yer almaktadır.



DerslerimAlanında;

Zorunlu ortak dersleriniz yer almaktadır.



Aldığınızderslerinayrıntısınaulaşmakiçindersadınınkarşısında  
bulunangörüntülealanınatıklamanızyeterlidir.



GörüntülenenEkran
Derslerimlistesindenherhangibirdersiseçtiğinizdekaçırdığınızsanalsınıfderslerini  

(canlıdersler),E-DersveDokümanları‘Görüntüle’tıklayaraktakip edebilirsiniz.



SİSTEMDENETÜRİÇERİKLERVAR?
TümAktiviteler kısmına tıkladığınızda ise ödevlerim, dokümanlarım, e-derslerim, sınavlarım, forumlarım,

anketlerim,videolarım,vesanalsınıflarımv.b.başlıklarınıgöreceksiniz.Dersprogramınızda belirtilensaatlerdekicanlı

derslerekatılmakiçinSanalSınıflarımkısmınagirişyapmanızgerekmektedir.



UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİÜZERİNDEN;

Sanal ders oturumlarına katılabilir.

Sanal ders video kayıtlarını istediğiniz zaman izleyebilir.  

Öğretim elemanı ile iletişime geçebilir.

Ders kaynaklarına erişim sağlayabilirsiniz



SANAL DERSLEREKATILIM

Ders hocanızın sanal  
ders oturumlarından  

istediğinize
katılabilirsiniz.

Sanal derse katılma  
zorunluluğu yoktur.

Katılamadığınız
derslerin video

kayıtlarını sonradan  
sistemden  

izleyebilirsiniz



İstediğiniz sanal dersoturumuna katılabilirsiniz



Sanal DerseGirmek
Sanal sınıf durumunda ;öğretim elemanınız sanal derse başladıysa başladı dersi bitirdi ise yayınlandı

olarak görünür.



ÖğretimElemanı ile İletişimeGeçmek
Eğitmen ile iletişim kurmak için ‘İletişime Geç’ butonuna tıklanır.



İletişimAraçlarıkısmınatıkladığınızdaMesajlar,Duyurular,ForumveYardımMasasıkısımlarını
göreceksiniz.Sizegelenmesajlardanveyapılanduyurulardanhaberdarolmanıziçinbubölümü
sıksıkziyaretetmenizgerekmektedir.

İletişim Araçları ile;



Takvimkısmınatıkladığınızdaisederse ilişkinönemlitarihleriörneğin
ödevlerinizinteslimtarihiniyadaprogramtakvimini görebileceksiniz.



Sanal Derslere Mobil Erişim 

İNTERNET TARAYICISI-
WEB BROWSER

(Chrome-Safari-Puffin…)



Sanal Ders Programı ve ÖğretimElemanı  
Listesine ulaşmakiçin;

uzmer.igdir.edu.tr Adresini ziyaret ediniz.



Ofis Saatleri

Katılım zorunlu değildir.

Öğrenci soru ve
sorunları için iletişime
geçebilir.



Sınavlar

Merkezi olarak
yapılacaktır

Katılım
zorunludur



Uzaktan öğretimle verilecekdersleri  
çalışmaşekliniz;

Online kayıttan her  
haftanın konusunu  

çalışmak

Çalışırken anlamadığınız  
yerleri ders saatinde  

dersin öğretim
elmanına sormak

Dersi, öğretim elemanı ve arkadaşlarınızla tartışarak  
ya da alıştırmalar yaparak konuyu pekiştirmek



Online Materyale Ve Sanal Sınıf
Derslerine  Nereden Erişebilirsiniz?

Bilgisayar ve Internet erişimi  
bulduğunuz herhangi bir yer

Online materyali istediğiniz  
zaman istediğiniz kadar  

çalışabilirsiniz

Sanal sınıf derslere katılmak  
için programınızda belirtilen  
ders saatlerinde kullanıcı  

adı ve şifrenizle sisteme giriş  
yapmanız gerekmektedir.

Dersi kaçırdığınız taktirde  
ders kayıtlarını da  

izleyebilirsiniz.



uzmer.igdir.edu.tr

• Duyurular ve haberler kısımlarını takip edip uzaktan eğitim merkezi
müdürlüğü, öğretim elemanlarınız ve arkadaşlarınızla irtibatta kalınız.

• Derslere ilişkin bir sorununuz olduğunda öğretim elemanlarınıza mesaj
atınız, öğretim elemanı sizeen kısazamanda dönecektir.

• Sistemin işleyişine ilişkin teknik sorunlarınız olduğunda Uzaktan
Öğretim Merkezi Müdürlüğü ile irtibatageçebilirsiniz.



• UZMER sistemine ilişkin yeniliklerveya  

olası değişikliklerden haberdar olmak  

için UZMER sayfasını ziyaretediniz.

• Sisteme ilişkin sorun ya dasorularınız

olduğunda UZMER sayfasındakiiletişim

sayfasından irtibatadreslerine

ulaşabilirsiniz.

• Telefon: +9 0476 223 00 10

Dahili: 2111

Mail: uzmer@igdir.edu.tr

Yer: Şehit Bülent Yurtseven, Rektörlük,  

A-Blok Kat-3

mailto:uzmer@igdir.edu.tr


Hepinize, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında başarılar dileriz…

IĞDIRÜNİVERSİTESİ UZMERMÜDÜRLÜĞÜ


