




Sevgili Öğrencilerimiz, Yüksekokulumuza hoş geldiniz. Sizleri yaptığınız tercihten dolayı 
kutluyor, sonuçlarının hayırlı olmasını diliyoruz.

İnterneteİnternete dayalı uzaktan eğitim yolu ile eğitim veren yüksekokulumuz 2008 yılında kurulmuş 
ve 2008-2009 Eğitim öğretim yılında ‘Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama “programına 
ilk olarak 239 öğrenci alarak faaliyete başlamıştır. 2009-2010 eğitim ve öğretim yılında 
açılan Bilgisayar Programcılığı programı, Bilgi Yönetimi Programı ve 2011-2012 Eğitim 
öğretim yılında açılan İşletme Yönetimi programı ile Yüksekokulumuzda program sayısı 4’e 
yükselmiştir. Akademik kadromuzda 1 yardımcı doçent, 5 öğretim görevlisi vardır. İdari     
kadromuzda 4 personel mevcuttur.

Yüksekokulumuz,Yüksekokulumuz, 2014 yılında Microsoft IT Academy ile yaptığı işbirliği çerçevesinde, ders 
müfredatını değiştirmiş ve bu programın yetkili bir üyesi olmuştur. Yüksekokulumuzdan 
mezın olan öğrencilerimize, diplomalarının yanı sıra Microsoft IT Academy sertifikası da bu 
işbirliği çerçevesinde verilmektedir.

Yüksekokulumuz, uzaktan eğitim yoluyla Türkiye’nin farklı illerinde farklı demografik    
özelliklere sahip öğrencilere ulaşabilmenin mutluluğunu yaşamaktadır.  

ÖğrencilerimizinÖğrencilerimizin Yüksekokulumuzun sunduğu imkânları ve eğitim öğretim faaliyetlerini iyi 
değerlendirerek, sektöre katma değer yaratacak donanıma sahip olmalarını ve ülkemizin 
refah seviyesinin yükselmesine önemli katkılar sağlamaları en büyük arzumuz olacaktır.



Yüksekokulu’na bu adresten           
ulaşılmaktadır. Yüksekokulumuzun 
resmi internet sitesi olan bu sitede tüm 
duyurular ve genel bilgiler yer               
almaktadır. Öğrencilerimizin,              
öğrencilikleri süresince tüm eğitim ve 
öğretim faaliyetlerini bu siteden takip 
etmelerietmeleri gerekmektedir. Örneğin; sınav 
duyuruları, burs duyuruları, staj 
duyuruları vb. birçok yararlı bilgi bu 
sitede yer almaktadır.



Yüksekokulumuz, Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (TUZEM) 
ile koordineli bir şekilde; bilgi teknolojilerinden yararlanarak, “herkese, her zaman, her yerde” uzaktan 
eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

  Kayıt yaptıran öğrencilerimize, internet üzerinden erişilen Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemine (LMS) 
giriş için bir şifre tanımlamakta ve öğrenciler, günün her saati istedikleri yerden kendilerine ait şifre ile 
sisteme girerek yayınlanan derslerin içeriklerine ulaşabilmektedirler.        Dersler, görüntülü ve sesli olarak 
öğretim elemanlarının sunumları ile işlenmekte olup, ayrıca her dersin haftada belli saatlerde karşılıklı    
etkileşime olanak tanıyan sohbet saatleri bulunmaktadır. Bu sohbet saatlerinde, öğrenciler dersin öğretim 
elemanı ile karşılıklı olarak görüşebilmekte ve sorular yöneltebilmektedir.

Uzaktan Eğitim Yönetim Sisteminde (LMS), her dersin içeriği haftalık olarak yayınlanmakta ve bir 
önceki haftaya ait dersler de sistemde açık kalmaktadır. 14 hafta süren bir akademik dönemde,             
öğrencilerimiz, derslerini LMS üzerinden takip etmekte, aynı zamanda dönem içi ara sınavlarını da          
internet üzerinden bu sistem yardımı ile gerçekleştirmektedir. Bir dönemde 3 ara sınav (Online) ve 1 final 
sınavı (Üniversitemiz yerleşkesinde) vardır. Ara sınavların akademik başarıya katkı oranları, 1. ödev 
sınavı %5, vize sınavı %10, 2.ödev sınavı %5’dir. Tarihleri Yüksekokulumuzun sayfasında          
(http://tuncamyo.trakya.edu.tr/)(http://tuncamyo.trakya.edu.tr/) duyurulacak olan sınav haftalarında, her dersin sınav süresi değişiklik 
göstermektedir. Sınavların açık olduğu haftada, bir derse ait sınav başlattıldığında, o sınav için belirtilen 
sürede (örneğin 20 dakika) sınavın tamamlanması gerekmektedir. 

Yarıyıl sonunda final sınavı ve bu yarıyılda başarısız olunan dersler için bütünleme sınavları                  
yapılmaktadır. Bu sınavlar, Üniversitemiz yerleşkesinde ve yüz yüze olarak gerçekleştirilmektedir.                     
Öğrencilerimizin çoğunun çalıştığı göz önünde bulundurularak bu sınavlar hafta sonları yapılmaktadır.





1- Öğrencilerimiz, LMS ’de yer alan mesajlar bölümünden öğretim elemanlarına ve arkadaşlarına 
mesaj göndererek iletişim kurabilir.



2- Trakya Üniversitesi Elektronik Posta Yoluyla



Bu sistem, dönem başlarında kayıt yenileme esnasında ders seçmek, transkript dökümü almak ve 
resmi ders sınav notlarını görmek için kullanılmaktadır. Yüksekokulumuza ilk kayıt yaptıran      
öğrencilerin ders seçimleri danışmanları tarafından gerçekleştirileceğinden bu öğrencilerimizin ders 
seçimi yapmalarına gerek yoktur. Bu sisteme öğrenci numaranız ve şifre olarak da TC kimlik           
numaranızla girilebilmektedir.



Ayrıca sanal sınıf ve canlı sohbet sistemimize http://sohbet.trakya.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz

Tüm bu adreslerin tek erişim noktası http://tuncamyo.trakya.edu.tr’ dir. Hepsine tek tek                   
erişebileceğiniz gibi okulumuz sayfasından da doğrudan erişebilirsiniz. Okulumuzla irtibata 
geçmek için aynı adresteki formları kullanabileceğiniz gibi , tuncamyo@trakya.edu.tr e-posta 
adresinden de ulaşabilirsiniz.

Bizim için geçerli e-posta adresiniz okulumuzun size atadığı ve kayıt esnasında size verilen 
trakya.edu.tr uzantılı adresidir. 

Sahip olduğunuz diğer e-posta adresleriniz (Gmail, Hotmail, çalıştığınız kurum e-postaları vb.) 
okulumuzun iletişimi için geçerli e-posta adresleri değildir. Tüm resmi iletişimimiz okulumuz 
sistemi üzerinden gerçekleşir.
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