
 

 

UZAKTAN ÖĞRENİYORUM 
 

#universitemDEU HER YERDE 
 
Değerli öğrencilerim, 
 

Bildiğiniz üzere; küresel COVID-19 salgını ile birlikte bazı alışkanlıklarımızı değiştirmek 
zorunda kaldık. Sosyal ve iktisadi hayata yönelik bütün süreçleri gözden geçirdiğimiz bu dönemde, 
özellikle öğretim ve araştırma faaliyetleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin 
çalışmaların aksatılmadan sürdürülmesi bizler için önemli bir konu oldu. Bunun temel nedeni, 
ülkemizin aydınlık geleceğini oluşturacak ve aziz milletimizin istikbalini şekillendirecek sizin gibi 
değerli evlatlarımızın sorun yaşamadan çalışmalarına devam etmelerini sağlamaktı. Böylece 
devletimizin aldığı kararlar doğrultusunda; DEÜ Rektörlüğü olarak uzaktan öğretime ilişkin mevcut 
olan uygulamalarımızın kapsamını genişletmeye karar verdik. Sağlık Bakanlığı ile bağlı olduğumuz 
Yükseköğretim Kurulu’nun tavsiyelerini de dikkate alarak, üniversitemizde 2020-2021 Akademik 
Yılı Güz Dönemi için onlineDEU sistemine geçmiş olduk.  

 
‘Uzaktan Öğreniyorum’ isimli bu öğrenci kitabı ise bu sistemden sizlerin nasıl 

yararlanacağınıza dair bir rehber niteliği taşımaktadır. O yüzden, sıkıntı yaşamamak adına bu kaynağı 
baştan sona okumanızı tavsiye ediyoruz. Aklınıza takılan birçok sorunun cevabını burada 
bulabileceksiniz.  

 
Online.deu.edu.tr ve onlinetip.deu.edu.tr alan adlarından giriş yaparak dahil olacağınız bu 

uygulama sayesinde akademik çalışmalarınızı; ders, ödev veya sunumlarınızı bir süre internet 
ortamından yürüteceksiniz.  

 
Salgının seyrine bağlı olarak, bir süre yüz-yüze eğitim yapamayacağız. Örgün öğretime kısa 

süreli ara vermiş olsak da bu süreci fırsat bilerek, daha fazla araştırma yapmak; hızlı ve kesintisiz 
iletişim kurmak sizlerin elinizde. Görünen o ki, yakın gelecekte dünya çapındaki bütün akademik 
faaliyetler bu noktada yeniden şekillenecek. O yüzden moral ve motivasyonunuzu bozmadan 
yolunuzda ilerlemeniz ve yeni geleceğe şimdiden hazır olmanız gerekiyor. Yaşadığınız problemlerin 
çözümü için Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’ne(DEUZEM) ya da bağlı olduğunuz 
birimlerin öğrenci işlerine başvuruda bulunabilirsiniz. Bütün imkanlarımızı seferber ettik; ihtiyacınız 
olan bütün desteği de sizlere vereceğiz. Aramıza yeni katılan öğrencilerimize ‘hoş geldiniz’ diyor; 
başarılı bir akademik yıl geçirmenizi temenni ediyorum.  
 

Prof. Dr. Nükhet Hotar 
REKTÖR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OnlineDEU’ya Giriş 

 
 
 
Kayıt olurken size verilen 2020*****@ogr.deu.edu.tr 

hesabınız sizin OnlineDEU Öğrenme Yönetim Sistemi için 
kullanacağınız kullanıcı adınızdır. http://online.deu.edu.tr 
Öğrenme Yönetim Sistemine giriş yapmak ve derslerinizi 
görebilmek için 2020****@ogr.deu.edu.tr şeklinde olan kullanıcı 
adınızı kullanmalı ve giriş yaparken bu hesabınızı tam ve doğru 
şekilde yazmalısınız! Şifreleriniz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 
tarafından oluşturulur ve yönetilir. Şifre işlemleriniz için Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığından destek almalısınız. 
https://debishs.deu.edu.tr sayfasını inceleyebilir, telefon ile 
ulaşabilir ya da admin@deu.edu.tr adresine e posta atabilirsiniz. 
Ayrıca, "ad.soyad@ogr.deu.edu.tr" şeklinde bir e-posta hesabı 
alabilirsiniz. Bu alacağınız e-posta hesabı yalnızca elektronik 
posta alışverişi için kullanılır.  

 
 

ETİK  
● Kişisel Verilerin Korunmasına dikkat edin: Canlı dersler, ders kayıtları, ders materyalleri, öğrenci 

ürünleri izinsiz olarak başka ortamlara taşınamaz ve paylaşılamaz.  

● Akademik dürüstlük ilkelerine bağlı kalın: Ödevlerinizi ve sınavlarınızı akademik dürüstlük 
ilkelerine uygun olarak yapın. Kendinize ait olmayan fikir veya çalışmaları kendi eserleriniz gibi 
sunmayın, kopya çekmeyin, çalışmalarınız sırasında yararlandığınız kaynakları etik kurallarına 
uygun bir şekilde atıf yaparak ve kaynak göstererek kullanın. Kendi eğitiminizde aktif rol alın, 
derslerde tartışmalara katkıda bulunun ve farklı bakış açılarını saygıyla dinleyin.  

● Açık erişim kaynaklarını kullanırken telif haklarına dikkat edin: Ödev ya da sunum hazırlarken 
kullandığınız çoklu medya araçlarının telif hakkı olabilir. Bu durumda da bazı yasal yaptırımlarla 
karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle açık lisanslı çoklu medya araçlarını kullanın. Bu araçlarla 
ilgili daha fazla bilgi için  http://creativecommons.org.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.  

 
 DESTEK 
• Yardım isteyin: Teknik aksaklıklar yaşamanız halinde, bölümünüzce tanımlanan onlineDEU 

Koordinatörü ile iletişime geçebilirsiniz. Dersler ile ilgili sorunlarınızda ilgili dersi veren öğretim 
üyeniz ve bölüm başkanınız ile iletişime geçmelisiniz.  



 

 

• Destek sayfasını ziyaret edin: OnlineDEU’nun kullanımı ile ilgili olarak hazırlanmış DEUZEM 
Destek videolarını izlediniz mi? http://destek.deuzem.deu.edu.tr/ 

• Kütüphane kaynaklarından yararlanın: Basılı materyallerin tamamına ulaşmanız zor olabilir. 
Ancak DEÜ Kütüphane veri tabanı üzerinden Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere çok sayıda 
kaynağa ulaşmanız mümkündür.  

o DEÜ kütüphane: http://www.kutuphane.deu.edu.tr/  

o Kampüs dışından kaynaklara erişmek için Proxy Ayarları ile ilgili video için 
tıklayınız.➡youtu.be/YDegRSRQXq4 

Dosyalarınızı yedekleyin: Teknik sorunlardan kaynaklı veri kayıplarını önlemek için bir bulut 
hesabınıza (OneDrive, Google Drive, Dropbox vb.) dosyalarınızı yedekleyerek çalışın. 
 
İhtiyaçlarınızı belirleyin. Derslerin verimli geçebilmesi için teknik ihtiyaçlarınızı derslerden önce 
kontrol edin ve test edin. 

 
 
UZAKTAN ÖĞRENİYORUM 
 
● Kariyerinize devam etmekle ilgili nedenlerinizi tanımlayın: Uzaktan eğitim sürecinde 

motivasyonunuz zaman zaman düşebilir. Bu nedenle kendinize, eğitiminizi tamamladığınızda ne 
yapmak istediğiniz ve bu eğitiminizin sonraki kariyerinize katkıları ile ilgili bir liste hazırlayarak 
çalışma alanınızda görebileceğiniz bir yere koyabilirsiniz.  

● Kendinize çalışmaya uygun bir alan yaratın: Teknolojik cihazlar farklı ortamlarda çalışmaya 
olanak sağlasa da kendinize bir çalışma alanı yaratmanız derse daha rahat odaklanmanızı 
sağlayacaktır.  

● Teknolojiden yararlanın ama esiri olmayın: Arkadaşlarınızla beraber çalışmak veya ödevlerinizi 
yapmak için teknolojiden faydalanabilirsiniz (Google Docs, Skype, vs). Ancak, gereğinden fazla 
internet veya sosyal medya kullanımının derslerdeki başarınızı olumsuz etkiyebileceğini 
unutmayın! Ders çalışırken, ders dışı aktivitelerle teknoloji kullanmak ödevlerinizi 
tamamlamanızı geciktirebilir.   

● İş yükünüzü bilin: Ders izlenceleriniz öğretim yönetim sisteminde yer almaktadır ve dersle ilgili 
gereklilikler burada yazmaktadır. Dersin ilk haftasında ders izlencenizi ayrıntılı olarak 
inceleyerek dersi başarıyla tamamlamanız için gerekenleri inceleyin. 

● Plan yapın ve akademik ertelemeyi kontrol edin: İş yükleriniz ile ilgili bir plan yapmanız başarılı 
olmanıza katkı sağlayacaktır. Zaman yönetimi uzaktan öğrenmenin ayrılmaz bir parçasıdır. 
Erteleme ise bu süreçte akademik çalışmaların sadece karmaşıklaşmasına ve birikmesine neden 
olur. Bu nedenle erteleme yapmadan düzenli olarak çalışın.  

● Sınıf arkadaşlarınızla tanışın: Uzaktan eğitim zaman zaman kendinizi yalnız hissetmenize neden 
olabilir. Bu nedenle sınıf listenizde yer alan arkadaşlarınızla tanışmanız ve ortak çalışmalar 
planlamanız süreci sizin için kolaylaştırabilir.  



 

 

● Derslere katılın: Canlı derslere zamanında katılmaya çalışın. Derse düzenli ve zamanında 
katılarak öğretim elemanına soru sorabilir, dersle ilgili bilgi ve duyurulara anında erişebilirsiniz.  
Canlı derse katılamamanız durumunda, derslerin kayıtlarını izlemeyi unutmayın.  

● OnlineDEU üzerinden düzenli olarak mesaj ve duyuruları kontrol edin: Uzaktan eğitim esnek 
çalışma saatlerini (7/24) beraberinde getirdiği için derse ilişkin güncel duyuruları sürekli kontrol 
edin. 

● OnlineDEU üzerindeki forum sekmesini kullanın: Forum aracını, dersle ve/veya ödevlerle ilgili 
sorularınızı öğretim elemanı ve arkadaşlarınızla tartışmak için kullanabilirsiniz. 

● Dikkatli olun ve kontrol edin: Bazı derslerde ödevinizi bir kere yükleme hakkınız olabilir. Bu 
nedenle ödevinizi, ödev yönergesini dikkatlice kontrol ettikten sonra sisteme yükleyin. Ödevlere 
ilişkin anlamadığınız noktalar olduğu takdirde dersin öğretim üyesine onlineDEU üzerinden 
mesaj ya da e-posta gönderebilirsiniz.  

● Yazılı iletişim dilinize dikkat edin: Yazılı iletişimde söylemek istediklerini aktarırken uygun bir 
dil kullanmak önemlidir. Büyük harflerle yazmak genellikle öfkeli olduğunuz şeklinde 
yorumlanabileceği için küçük harfler kullanın. “Lütfen” ve “Teşekkür ederim” kelimelerini 
cümlelerinizde kullanmaya dikkat edin. Yazdığınız bir metni göndermeden önce okuyun, harf 
hatalarını ve hitap uygunluğunu gözden geçirin. Mesaj ya da e-posta gönderirken konu başlığı 
yazmayı, uygun bir hitap kullanmayı, kendinizi tanıtmayı, e-postanızın amacını yazmayı ve yazım 
kurallarına dikkat etmeyi unutmayın.  

 

 

 
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK ÖNEMLİ HATIRLATMALAR 

• Akademik uyarlama, özel gereksinimli öğrencilerimizin engel türlerine ve bireysel 

özelliklerine göre derslerde, sınav ve ödev uygulamalarında ihtiyaç duyabilecekleri 

düzenlemeleri ifade eder. 

• Uzaktan öğretim sürecinde akademik uyarlamaya  ihtiyacınız olması durumunda bireysel 

uyarlama ve/veya erişilebilirlik taleplerinizi, Engelli  Sağlık Kurulu Raporunuz ile birlikte 

engelsiz.deu.edu.tr adresinde yer alan “Akademik Uyarlama Hizmeti Başvuru Formu” 

aracılığıyla Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü’ne ileteceğiniz bireysel uyarlama ve/veya 

erişilebilirlik talepleriniz, kayıtlı bulunduğunuz akademik birimin “Özel Gereksinimli 

Öğrenci Akademik ve İdari Danışmanları” ile paylaşılacaktır. 

• Özel Gereksinimli Öğrenci Akademik ve İdari Danışmanlarınızın iletişim bilgilerine Engelsiz 

Dokuz Eylül Koordinatörlüğü’nden veya kayıtlı bulunduğunuz akademik birimlerden 

erişebilirsiniz. 

• Uzaktan Öğretim sürecinde karşılaşacağınız her türlü sorunun çözümüne yönelik olarak 

kayıtlı olduğunuz akademik birimlerdeki “Özel Gereksinimli Öğrenci Akademik ve İdari 

Danışmanlarınız”a ulaşmaktan çekinmeyiniz. 



 

 

• Sınav ve ödev uygulamalarına ilişkin ihtiyaç duyduğunuz uyarlamaları Akademik Takvim ile 

belirlenmiş olan sınav haftasından önce bildirmeyi unutmayınız. 

• Uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaçlarınızın değişmesi ihtimalini göz önünde bulundurarak 

akademik danışmanınızla sürekli iletişim halinde kalınız. Özel gereksiniminizle ilgili 

herhangi bir değişiklik olursa akademik danışmanınızı ve dersini aldığınız öğretim elemanını 

bilgilendiriniz. 

 

 

Bu rehber, 

 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü desteğiyle, 2020-2021 Güz döneminde öğrencilerimizin 

uzaktan eğitim süreçlerinde daha başarılı olmaları için Prof.Dr. Bahar BARAN editörlüğünde 

DEUZEM tarafından hazırlanmıştır.  

Bu rehberin hazırlanmasında katkıda bulunan Buca Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. 

Diğdem M. SİYEZ, Doç. Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN, Doç. Dr. Aybüke PABUÇCU AKIŞ, 

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÖZGÜR, Dr. Arş. Gör. Yasemin KAHYAOĞLU ERDOĞMUŞ ve Engelsiz 

Dokuz Eylül Koordinatörlüğüne teşekkür ederiz. 


