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UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMLARINA 

GİRİŞ

Sevgili Öğrencilerimiz,

 MOODLE (M-Education) Öğretim Yönetim Sistemine kayıt olmanız ve Kayıt için

https://moodle.munzur.edu.tr/moodle/login/signup.php? linkine tıkladıktan sonra

gerekli bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir.

 Kayıt esnasında kullanıcı adı yazan alana, kendi öğrenci kimlik numaranızı (okul

numaranızı) girmeniz gerekmektedir. Aksi halde ders kaydınız yapılamayacaktır.

Sisteme kayıt olurken Moodle Öğretim Yönetim Sistemine Kayıt Olma

Adımları.pdf adresinden ulaşabileceğiniz kılavuzdaki adımları takip etmeniz size

yardımcı olacaktır.

 Kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra sisteme giriş yapabilir, sistem üzerinden

haftalık ders programında ilan edilen derslere ait eğitsel içerikleri (video ders kaydı,

sunum, ders notu, ödev vb. materyalleri) ve duyuruları takip edebilirsiniz.
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https://moodle.munzur.edu.tr/moodle/login/signup.php?
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UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMLARINA 

GİRİŞ

 UZEP Sistemine ise uzep.munzur.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

 Sisteme giriş yapabilmek için kullanıcı adı yazan alana, kendi öğrenci

numaranızı (okul numaranızı) şifreye ise T.C. Kimlik numaranızı ya da

öğrenci numaranızı girmeniz gerekmektedir.

 Sisteme giriş yaparken Uzep Canlı Derslere Katılım Hk. adresinden

ulaşabileceğiniz kılavuzdaki adımları takip etmeniz size yardımcı olacaktır.

 Sisteme giriş yaptıktan sonra, sistem üzerinden haftalık ders programında

ilan edilen canlı derslere katılabilirsiniz.
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https://uzemdestek.munzur.edu.tr/knowledgebase.php?article=37


DERSLERE ERİŞİM

 Sistemlere giriş yaptıktan sonra,

Moodle Erişimi ve Kullanımı Hakkında video

Uzep Canlı Derslere Katılım Hk.

kılavuzlarından yardım alarak derslerinize kolaylıkla

erişebilirsiniz.
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https://tunceliedu-my.sharepoint.com/personal/uzem_munzur_edu_tr/_layouts/15/onedrive.aspx?id=/personal/uzem_munzur_edu_tr/Documents/i%C3%A7erik ekleme/%C3%B6%C4%9Frenciler i%C3%A7in.mkv&parent=/personal/uzem_munzur_edu_tr/Documents/i%C3%A7erik ekleme&originalPath=aHR0cHM6Ly90dW5jZWxpZWR1LW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzp2Oi9nL3BlcnNvbmFsL3V6ZW1fbXVuenVyX2VkdV90ci9FVzRaQW1oLUdoSkJtOEh1U3FjdWRGc0JiYmlIb3BTTXd2bGhsUWxid1NfX25RP3J0aW1lPWV6VlJMX1IwMkVn
https://uzemdestek.munzur.edu.tr/knowledgebase.php?article=37


DERSLERİN YÜRÜTÜLMESİ

 Dersler, bölümlerin belirlediği haftalık ders programı doğrultusunda,

sorumlu öğretim elemanı tarafından üniversitemizin Moodle (M-Education)

sistemi ve UZEP canlı ders sistemi üzerinden senkron (eşzamanlı) ve

asenkron (eşzamansız) yöntemler birlikte kullanılarak yürütülecektir.

 Birimler bünyesinde bulunan bölümlerin haftalık ders programları, belirtilen

sistemler üzerinden yapılacak senkron dersler göz önünde bulundurularak

oluşturulacak ve birim/ bölüm web sayfalarından öğrencilere duyurulacaktır.
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SENKRON DERSLER (CANLI DERSLER)

 Canlı dersler, dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından ders

programında belirtilen “sistem” (UZEP veya Moodle) üzerinden

ve belirtilen hafta, gün ve saatte gerçekleştirilecektir.

 Yapılan canlı dersler, dijital olarak kayıt edileceği ve sistem

üzerinden video kaydı olarak paylaşılacağı için sisteme farklı

zamanlarda girerek de derslere erişebileceksiniz.
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ASENKRON DERSLER

 Ders programları doğrultusunda canlı derslerin yapılacağı

haftalar dışında dersler, üniversitemiz Moodle sistemi

üzerinden asenkron olarak işlenecek olup her bir hafta için ders

ile ilgili eğitsel içeriklere (video ders kaydı, sunum, ders notu,

okuma materyali, ödev vb. materyal paylaşımı) Moodle

sistemine giriş yaparak erişebileceksiniz.
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SINAVLAR VE DEĞERLENDİRME

 Uzaktan öğretim yolu ile yürütülecek derslere ait tüm sınavlar

şeffaflık, denetlenebilirlik ve ölçülebilirlik esasları

doğrultusunda test tabanlı (çoktan seçmeli, kısa cevap,

eşleştirme, boşluk doldurma vb.), açık uçlu, ödev, proje vb.

alternatif değerlendirme yaklaşımlarından en az biri

kullanılarak yapılacaktır.

 Sınavların (çevrimiçi ve/veya çevrimdışı) yapılacağı gün ve

saatler ilgili birimler tarafından ilan edilecektir.
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SINAVLAR VE DEĞERLENDİRME

 Uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında öğrencilerin canlı derslere
katılımını teşvik etmek amacıyla, öğrenci başarısının
değerlendirilmesinde, senkron derslere öğrenci katılımı da dikkate
alınacaktır.

 Öğrencilerin derse katılım verileri doğrultusunda öğrencilerin
programlarındaki senkron derslerin en az %75’ine katılımının, ara
sınav (vize), yarıyıl sonu (final) ve bütünleme sınavları puanlarına
katkı oranı %15 olacaktır.

 Dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından uzaktan eğitim
platformları üzerinden alınabilecek canlı derslere katılım verileri
ışığında canlı ders saatlerinin en az %75’ine katılan öğrencilere vize,
final ve bütünleme sınav puanlarının %15’i oranında ek puan
verilecektir.
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DESTEK TALEBİ

 Uzaktan öğretim sürecine ilişkin her türlü bilgilendirme ve destek

materyallerini UZEM web sitesinde, Üniversitemizin Moodle (M-Education)

sisteminde ve UZEM destek hizmetinde bulabilirsiniz.

 Ders ile ilgili soru ve talepleriniz için uzaktan eğitim platformları veya e-

posta aracılığı ile dersin öğretim elemanı ile iletişime geçebilirsiniz.

 Ayrıca uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili soru yöneltmek ve talep

oluşturmak için "https://uzemdestek.munzur.edu.tr/" adresini kullanabilir ve

diğer sorularınızla ilgili daha önce oluşturulmuş makalelerden

yararlanabilirsiniz.
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