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Türk-Alman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi nedir ? 
 

 
 
TAÜ olarak uzaktan eğitim sisteminde Google anlaşmalı bir üniversite olmamız dolayısıyla 
GOOGLE FOR EDUCATION programları kullanılacaktır. Bu programlardan Google Classroom 
ile sanal sınıflar üzerinden ödev/ çalışmalar ve ders materyalleri paylaşılacaktır. 
Canlı dersler de Google MEET programı ile canlı ders şeklinde yapılacaktır.  
Canlı dersler öğretim elemanı tarafından yürütülecek olup öğrenciler ile eşzamanlı olarak 
işlenecektir, öğrenciler interaktif çalışmalar ile derse katılım sağlayacak ve ders içeriğine 
yönelik hazırlanmış dijital araçlar ile desteklenmiş ölçme ve değerlendirme araçları ile 
ölçülecektir.  
Aynı zamanda öğretim üyesi veya elemanı ve öğrenciler arasında iletişim de yine Google 
Classroom üzerinden gerçekleşecektir.  
Öğretime 30.03.2020 tarihi itibariyle başlanacaktır ve uzaktan eğitimin dijital ortamda 
gerçekleşebilmesi için tüm öğretim üye ve elemanları gerekli ders materyallerini (video, 
slayt, belge, ders notları, ders kaynakları vb.) Türk-Alman Üniversitesi Uzaktan Eğitim dijital 
platformu olan Google Classroom sistemine yükleyecektir.  
 
Google Classroom sanal sınıflarına giriş için şifreyi öğrencilere her dersin ilgili öğretim üyesi 
dersi alan öğrenciler stud.tau.edu.tr uzantılı e-posta adresine göndererek iletecektir.  
Google Meet üzerinden gerçekleşecek canlı dersler için ise ilgili dersin öğretim üyesi Google 
Classroom üzerinden katılım linkini veya Meet şifresini paylaşacaktır.  
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Uzaktan Eğitim Sistemine başlamadan önce bilgisayara veya elektronik cihazlara (cep 
telefonu/tablet) indirilmesi ve giriş yapılması gereken uygulamalar nelerdir?  
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1. Google Gmail  https://accounts.google.com/ 

2. Google Classroom https://classroom.google.com/ 

3. Google Meet  https://meet.google.com/ 

4. Google Drive  https://www.google.com/drive/ 

5. Google Takvim https://calendar.google.com/ 

6. Google Dokümanlar https://www.google.com/intl/tr/docs/about/ 

7. Google Slaytlar https://www.google.com/intl/de/slides/about/ 

8. Google E-tablolar https://www.google.com/intl/tr/sheets/about/ 

9.  Öğretim üyesi/görevlisi/ elemanı tarafından belirlenen dijital araçlar ve uygulamalar 

(Google Classroom üzerinden duyurulacaktır) 
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Uzaktan Eğitim Sistemine katılmak için öğrencinin izlemesi gereken adımlar nelerdir? 
 

 
 
1.Öğrenci e-postanızı ve şifre bilgilerinizi kontrol ediniz.  
Daha önce kullanmadıysanız öğrenci e-postanıza Gmail e-posta sayfası üzerinden  
Kullanıcı Adı : ( Öğrenci Numaranız @stud.edu.tr ) Şifreniz : ( TC Kimlik Numaranızın tamamı) 
ile giriş yapabilirsiniz.  
 
2. Yukarıda belirtilen uygulamalara ve derslerinizin öğretim elemanları tarafından 
yönlendirildiğiniz tüm uygulamalara öğrenci (stud.tau.edu.tr uzantılı) e-postanız ile giriş 
yapınız.  
 
3. Dersinizin ilgili öğretim elemanı tarafından size bildirilen sınıf kodu ile Google Classroom 
ile sanal sınıfınıza kayıt olunuz. Lütfen ilgili duyuruları ve paylaşımları almak için tüm 
bildirimleri açık tutunuz ve takip ediniz.  
 
4. Google Classroom üzerinden dersleriniz ile ilgili tüm duyuruları, materyal ve içerik 
paylaşımlarını, ödev/proje ödevleri /sınıf içi etkinlikler öğretim elemanları tarafından 
yüklenecektir.  
 
Canlı dersler için gerekli olan Google Meet uygulamasında canlı ders sınıfına girişiniz için 
gerekli olan şifre ve linkler de Google Classroom üzerinden sizinle paylaşılacaktır. Google 
Meet canlı dersine katılmak için öğrenci e-postanızı kullanmanız gerekmektedir.  
 
Öğrenciler Google Classroom’da yer alacak olan ödev/proje ödevleri/sınıf içi etkinliklerini 
yine Google Classroom üzerinden aynı platformda paylaşacaktır. Öğretim elemanlarının geri 
bildirim ve notlandırma yapabilmesi için ödevlerin Google G-Suite ürünlerinden Google 
Dokümanlar, Google Slaytlar, Google E-tablolar formatında yüklenmesi gerekmektedir.  
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Google Takvim üzerinden ödevlerin/proje ödevlerinin/ sınıf içi çalışmaların son teslim 
tarihlerini takip etmek ve zamanında yüklemek öğrencilerin sorumluluğundadır.  Geç 
gönderilen ödevler sistem tarafından kayıt altına alınmaktadır.  
 
Uzaktan Eğitim sırasında dikkat edilmesi gerekenler : 
 
Öğrencilerin canlı dersten önce imkanları dahilinde video kamerası olan bilgisayarlardan veya 
cep telefonundan bağlantılarını kontrol etmeleri ve ders saatinde hazır bulunmaları 
gerekmektedir.  
 
Öğrencilerden canlı dersten önce kameraları ve mikrofonlarını kontrol ettikten sonra 
kapatmaları ve görüntü/ses kapalı bir şekilde canlı derse katılmaları gerekmektedir. İlk 
bağlantının kurulmasında sorun yaşamamak için bu şekilde derse katıldıktan sonra öğretim 
üyesi/görevlisi/elemanı öğrencilerden kamera ve mikrofonları açmalarını isteyebilir.  
 
Öğrencilerimizin canlı ders saatlerine vaktinde hazır bulunmaları ve bu doğrultuda 
yoklamaya katılmaları zorunludur.  
 
Canlı dersler kayıt edilecektir ve dersten sonra Google Classroom sistemine öğretim üyesi 
tarafından video olarak yüklenecektir. Canlı ders esnasında yapılan tüm işlemler, ekranda 
gözüken tüm görüntüler ve sohbet sekmesindeki yazışmalar kayıt edilecektir.  
 
Öğrencilerin dijital ortamda gerçekleştirilen dersleri engelleyecek, canlı ders akışını bölecek 
veya rahatsız edecek davranışlar göstermemesi gerekmektedir.  
 
Öğrencilerin canlı derslere aktif katılım ve interaktif olarak verilen çalışmalara katkı sağlaması 
beklenmektedir.  
 
Google Classroom platformunda öğretim üyesi veya elemanı tarafından verilen ödevlerin/ 
proje ödevlerinin/ çalışmalarının belirtilen zaman diliminde sisteme yüklenmesi 
gerekmektedir. Zamanında teslim edilmeyen ödevler/çalışmalar sistem tarafından otomatik 
biçimde geç gönderildi olarak değerlendirilir.  
Teknik sorunların oluşması durumunda öğretim üyesi veya elemanına sistem üzerinden yazılı 
olarak sorunun bildirilmesi gerekmektedir.  
Öğretim üyelerinin ve elemanlarının geri bildirim yapabilmesi için Google ürünlerinin 
kullanılması gerekmektedir.  
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