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Uzaktan Eğitim ZOSD Dersleri

• Zorunlu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – II (2+0)

• Zorunlu Türk Dili - II(2+0)

• Zorunlu Yabancı Dil - II (İngilizce) (2+0)

• Zorunlu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – II (4+0)

• Zorunlu Türk Dili - II (4+0)

• Zorunlu Yabancı Dil - II (İngilizce) (4+0)

• Zorunlu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I (2+0)

• Zorunlu Türk Dili – I (2+0)

• Zorunlu Yabancı Dil - I (İngilizce) (2+0)

• Zorunlu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I (4+0)

• Zorunlu Türk Dili – I (4+0)

• Zorunlu Yabancı Dil - I (İngilizce) (4+0)



Sisteme Giriş

• e-Trakya LMS sistemi web sitesi adresi:  http://e-trakya.trakya.edu.tr

• Ayrıca Uzaktan Eğitim Merkezi web 

sayfasında bulunan e-Trakya butonuna 

tıklayarak da giriş yapabilirsiniz.

http://e-trakya.trakya.edu.tr/


Önemli:

• Farklı isimler ile (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) 
farklı versiyonlarda bir çok web tarayıcı bulunmaktadır. Bu nedenle         
e-Trakya LMS sistemi bazı web tarayıcılar ile (özellikle eski sürüm) hata 
verebilmektedir. Bu durumda lütfen güncel bir web tarayıcı ile sisteme 
giriş yapmayı deneyin.

• E-Trakya LMS sistemi ve canlı ders platformlarının hatasız 
kullanılabilmesi için, Flash Player sürümünüzü güncelleyin.



Sisteme Giriş

• e-Trakya web sayfasında sağ üstte bulunan 

Log In butonunu kullanarak sisteme giriş 

yapabilirsiniz. 



Önemli:

Kullanıcı adı: Öğrenci Numaranız

Şifre: T.C. Kimlik Numaranız 

olarak tanımlanacaktır.

Kullanıcıların sisteme tanımlanma işlemi

tamamlandığında Uzaktan Eğitim Merkezi

web sayfasından duyuru yapılacaktır.



Dersler Ekranı

• e-Trakya LMS sistemine giriş yaptığınızda 
almış olduğunuz derslerinizi, kayıtlı 
olduğunuz şube adı ile birlikte göreceksiniz.

• İlgili dersin bağlantısına tıklayarak Ders Ana 
Sayfasına giriş yapabilirsiniz.



Ders Ana Ekranı
• Ders ana ekranında 3 farklı alan göreceksiniz.

1. Ders İçerikleri: Bu alana her hafta o hafta ile ilgili 
hazırlanmış ders içerikleri Uzaktan Eğitim Merkezi 
tarafında son kontrolleri yapılarak yüklenecektir.

2. Canlı Dersler: Bu alana her öğretim elemanı, ilgili 
şube için haftalık canlı ders tanımlayacak ve canlı 
ders saatinde sisteme girerek dersini 
gerçekleştirecektir.

3. Canlı Ders Arşivi: Bu alanda bulunan Arşiv içeriği, 
daha önce yapılmış canlı derslerin kayıtlarından 
otomatik olarak oluşturulmaktadır. Öğretim 
elemanın katıldığı her ders burada arşivlenecektir.
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Canlı Derse Giriş

Öğretim elemanının ilgili hafta için 
tanımlamış olduğu canlı ders 
bağlantısı tıklanır.

Dersin öğretim elemanı ders 
saatinde canlı ders platformuna giriş 
yapmış ise, siz de yeşil olarak 
gözüken join session bağlantısına 
tıklayarak canlı derse giriş 
yapabilirsiniz

(Bu platformun doğru çalışabilmesi 
için flash player versiyonunun güncel 
olması gerekmektedir.)



Canlı Ders Platformuna Katılım

• Canlı dersleri 
izleyebilmeniz için 
Yalnızca Dinle butonuna 
basarak oturuma 
katılabilirsin



Canlı Ders Platformu

• Oturum sırasında dersin 
öğretim elemanı ile 
yazışarak iletişim 
kurabilirsiniz. Aynı şekilde 
öğretim elemanı da size 
yazılı ve ya sözlü cevap 
verebilir. 



Canlı Ders Arşivi

• Dersin kaydını daha sonra izlemek 
isterseniz ilgili dersin Canlı Ders Arşivi 
bölümünden daha önce yapılan bütün 
derslere ulaşabilirsiniz. 



Canlı Dersler Ne Zaman?

• Derslerinize ait canlı ders programı
Uzaktan Eğitim Merkezi web 
sayfasında yayınlanacaktır. 

• Kayıtlı olduğunuz şubeye ait ders
saatinde uzaktan eğitim sistemi
üzerinden canlı derslere
katılabilirsiniz.



e-Trakya LMS sistemi ders kayıt işlemi

• Öğrencilerin ilgili döneme ait ders kayıt işlemleri sona erdikten sonra, Trakya 
Üniversitesi Öğrenci İşleri’nden alınan kayıt listesinde yer alan öğrencilerin e-Trakya 
LMS sistemine kayıtları, Trakya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından 
yapılmaktadır. (Öğrencilerin bu aşamada bir şey yapmalarına gerek yoktur. Kayıt 
işlemleri tamamlandığında Uzaktan Eğitim Merkezi web sitesinden duyuru 
yapılacaktır. http://tuzem.trakya.edu.tr)

• Mazeretli kayıt, dikey geçiş vb. nedenlerle normal dönemden sonra kayıt olan 
öğrencilerin kayıtları, belirli periyotlarda Trakya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 
tarafından e-Trakya sistemine aktarılacaktır. 



Önemli:

Uzaktan Eğitim ZOSD dersleri 
ile ilgili Uzaktan Eğitim 
Merkezi web sitesinden 
yapılacak duyuruları 

mutlaka takip ediniz.



e-Trakya LMS sisteminde kayıtlı değilim ya da dersim 
gözükmüyor. Ne yapmalıyım?

1. Trakya Üniversitesi Öğrenci
Bilgi Sistemine
(http://obs.trakya.edu.tr) giriş
yaparak, Bilgilerim altında yer
alan Transkript’inizi
sorgulayın.

http://obs.trakya.edu.tr/


e-Trakya LMS sisteminde kayıtlı değilim ya da dersim 
gözükmüyor. Ne yapmalıyım?

2. Eğer Transkript’inizde almış
olduğunuz ders/dersler
görünmüyor ise, okulunuzun
Öğrenci İşleri servisine
giderek durumu kontrol
ettirin ve dersinizin
eklenmesini sağlayın. 



e-Trakya LMS sisteminde kayıtlı değilim ya da dersim 
gözükmüyor. Ne yapmalıyım?

3. Dersinizin Transkript’inizde yer
aldığına emin olduktan
sonra, transkript sayfanızın üst
tarafında bulunan İndir butonuna
tıklayarak alacağınız transkript
pdf halini Uzaktan Eğitim Merkezi
ne mail ile (tuzem@trakya.edu.tr) 
gönderiniz.

mailto:tuzem@trakya.edu.tr


e-Trakya LMS sisteminde kayıtlı değilim ya da dersim 
gözükmüyor. Ne yapmalıyım?

4- Mailinizi Trakya
Üniversitesinin size vermiş
olduğu mail üzerinden
göndermeniz, sorununuzun
çözümünü çabuklaştıracaktır.

transkript

tuzem@trakya.edu.tr



Sınavlar

• Dersinizi ait dönem içi ve dönem sonu sınavları Üniversitemiz
Sınav Merkezi tarafından kendi okulunuzda test usulü
şeklinde yapılacaktır.

• Dersinize ait sınav tarihi ve yerlerini kendi okulunuzun
açıklayacağı sınav takviminden takip ediniz.

• Derslerinizin not ağırlıkları yıl içi sınavı %30, yıl sonu sınavı
%70 olarak hesaplanmaktadır. (ZOSD yönetmeliği)



Önemli Bilgi:

• Uzaktan Eğitim Merkezi, uzaktan eğitim derslerinin 
öğrencilere aktarılmasına yardımcı olan teknik bir 
birimdir. Uzaktan eğitim dersleri hakkında 
yaşayacağınız teknik sorunlar dışındaki konularda 
yardımcı olunamamaktadır. Bu tür konular ile ilgili 
kendi öğrenci işlerinize müracaat ediniz.



Tüm öğrencilerimize başarılı bir eğitim – öğretim yılı dileriz.
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