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1.Eğitim Yönetim Sistemi
Kampüs içi ortak dersler ve uzaktan eğitim programlarına ait içerik, video ve canlı derslere
erişim için Eğitim Yönetim Sistemi (LMS) kullanılmaktadır. Sistemi en etkin biçimde
kullanabilmeniz için Google Chrome tarayıcısını kullanmanız gerekmektedir. Google Chrome
tarayıcısını https://www.google.com/chrome/ adresinden indirebilirsiniz.

1.1.Sisteme Giriş
Sisteme giriş için http://uzem.amasya.edu.tr/ adresinde bulunan “Sisteme Giriş” linkini
kullanabilirsiniz.

Açılan sayfada gerekli alanlara kullanıcı adı ve şifrenizi girip “İleri” tuşuna tıklayınız.
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1.2. Ders Seçimi
Aşağıda kayıtlı olduğunuz dersler bulunmaktadır. Ders sayfasına gitmek için ders ismine ya da
görüntüle butonuna tıklayabilirsiniz. Dilerseniz, ana sayfanızda dersleri kart veya ders
kataloğu görünümü olarak da görüntüleyebilirsiniz.

Liste görünümündeki ders ilerleme yüzdesi, derse bağlı aktivitelere katılım durumunuzu
gösterir. Kart görünümünde ise yeşil alan tamamladığınız aktiviteleri, gri alan katılamadığınız
ve son katılım tarihi geçmiş olan aktiviteleri, kırmızı alan ise tamamlamadığınız ve şuan
tamamlayabileceğiniz aktivite sayılarını gösterir.
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1.3. Aktivite Listeleme

Ders seçiminden sonra karşınıza o derse bağlı aktivitelerin listelendiği ekran çıkacaktır. Bu
kısımda yer alan ilgili aktiviteye tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Örneğin canlı derse katılmak
için “Canlı Ders” başlıklı aktivite tıklanarak görüntülenebilir. Ancak canlı ders saatinde
öğretim elemanının ders aktivitesini başlatması gerekmektedir. Öğretim elemanı başlamadan
sizler derse katılım yapamazsınız.
Ekranın üst kısmında farklı aktivite görüntüleme modları vardır. Bunlar; “Aktivite”, “Hafta”,
“Ünite”, “Liste” ve “Kart” olarak isimlendirilmiştir. İstediğiniz görüntüleme modunda aktivite
görünümünü değiştirebilirsiniz.

Listeleme seçenekleri ekranın üst kısmında belirtilmiştir. “Tüm Haftalar” ve “Karışık”
seçenekleri standart görünüm seçeneğidir. Hafta seçerek sadece o haftanın aktivitelerini
görüntüleyebilirsiniz. İkinci filtredeki “Karışık” ifadesi ise, aktivitelerin eklenme tarihine göre
tür, hafta veya üniteyi dikkate almaksızın sıralamasıdır. Bu filtreden de aktiviteleri aktivite
tipine göre, gösterildiği haftaya veya üniteye göre sıralayabilirsiniz. “Liste” seçeneğinde
aktiviteler listeli olarak görülecektir. Eğer “Kart” seçeneği tıklanırsa, her bir aktivite küçük
kartlar halinde ekranda görülecektir. Sistemde bulunan tüm aktivite tipleri aşağıda
listelenmiştir.
“Tüm Aktiviteler” değeri de aktivite tipine göre filtreleme yapılmasına olanak sağlar ve
varsayılan olarak tüm aktivite tiplerini gösterir. Seçiminiz doğrultusunda sadece tek tip
aktiviteleri görebilirsiniz.
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“Tüm Üniteler” alanından ise, ünite bazında filtreleme yapabilir, ekranda sadece belirli bir
üniteye ait aktiviteleri görebilirsiniz.
“Tamamlananları Gizle” seçimi varsayılan olarak pasif gelir. Bu seçimin tıklanması halinde,
sistem tamamlamış olduğunuz aktiviteleri gösterimden kaldıracaktır. Bu sayede sadece
henüz tamamlamamış olduğunuz aktiviteleri bir arada görebilirsiniz.
Bu filtrelerin tümü tek tek çalışabildiği gibi, aynı anda birden fazla filtreleme seçimi yapılarak
ihtiyaç doğrultusunda filtrelemeyi daraltabilir.
Filtreleme alanında her hangi bir seçim yapıldığı takdirde, bu alanın en sağında “Seçimleri
Temizle” seçeneği belirecektir. Buraya tıklanması durumunda, sistem seçilen tüm filtreleme
kriterlerini temizler ve varsayılan aktivite gösterim biçimine döner.
Aktivite tiplerine göre, İşlem butonunun içeriği değişecektir. Bir aktivite ile ilgili
yapabileceğiniz tüm işlemler bu buton menüsü altında bulunabilir.

1.4. Aktivite Tipleri









Ödev
E-ders
Sınav
Döküman
Video
Forum
Sanal Sınıf
Anket

Aktivite listeleme ekranının sağ tarafında yer alan “Öğretmenler” bölümünde, sınıfınıza atalı
eğitmeni veya eğitmenleri görebilirsiniz. Birden çok öğretmen olması durumunda, öğretmen
adının yanında yer alan sonraki-önceki butonları ile sınıfınızdan sorumlu olan diğer
öğretmenleri de görebilirsiniz.
Öğretmeninize, ders ile ilgili herhangi bir soru sormak istediğiniz zaman, bu alanda yer alan
“İletişim Kur” butonuna tıklayarak, doğrudan mesaj atabilirsiniz. Atacağınız mesaj,
öğretmeninizin Gelen Kutusuna düşecektir. Yollayacağı cevap da sizin Mesaj Gelen
Kutunuzda yer alacaktır.
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1.5. Ödev Erişimi
Ödev aktivitesi, son teslim tarihi olması kesin olan ve öğretim elemanı ile dosya paylaşımı
yapabileceğiniz tek aktivite tipidir. Bu sebepten genellikle teslim edilmesi gereken çalışmalarınızın
dosyaları söz konusu olduğu zaman kullanılır. Yüklediğiniz dosyalar, öğretim elemanına iletilecek, ve
değerlendirmeye sunulacaktır. Sistemde ödeviniz olup olmadığını “Aktivitelerim” kısmında yer alan
Ödevlerim seçeneğinden de filtre yapabilirsiniz. Aktivitelerim menüsü altından eriştiğiniz “Ödevlerim”

sayfasında tüm derslere bağlı ödev aktivitelerinizi görebilirsiniz.
Ödevin son teslim tarihini “Durum” sütunundan görebilirsiniz. Teslim tarihi henüz geçmemişse
ödevinizi yüklemek için yine standart bir aktiviteye ulaşır gibi ödev adı üzerine tıklayınız.

Ödevle ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı ekran yukarıda görülmektedir. Bu ekranda size verilen
görevler, Öğretim elemanı tarafından eklenen ödev dokümanı, hazırladığınız ödevin maksimum dosya
boyunun ne olması gerektiği, kaç kez ödevinizi öğretim elemanına gönderebileceğiniz gibi bilgilerin
yer aldığı bir ekranla karşılaşıyorsunuz. “Dosya Yükleme” butonuna tıkladığınızda;
Yukarıdaki gibi bir ekran görünümü ile karşılaşacaksınız. Bu ekranda “Dosyaları ekleyin” butona
tıkladığınızda “Aç” pençesi görülecektir. Buradan göndereceğiniz ödev dokümanını seçerek “Aç”
butonuna tıklanır. “Yükle” butonuna tıkladığınız zaman, eklediğiniz dosya izin verilen dosya tipleri

7

Eğitim Yönetim Sistemi Öğrenci Kılavuzu
içerisinde ve dosya boyutu da izin verilen boyutlarda ise, işleminizin başarılı olduğuna dair bir bildirim
göreceksiniz. Bildirim, ödevinizin değerlendirilmek üzere öğretim elemanına iletildiği anlamına
gelmektedir.

1.6. Doküman Dosyası Erişimi
Doküman dosyası dersin öğretim elemanının sisteme yüklediği dosyadır. Bu dosyalar; .pdf, .doc, .zip,
.flv, .jpg vb formatlarda olabilir. Doküman aktivitelerini görüntülemek ve detaylara erişmek için,
aktivite adının üzerine tıklamanız yeterlidir.

1.7. Video Erişimi

Sisteme eklenen ders ile ilgili videoları “İsim” ifadelerine tıklayarak başlatabilirsiniz. Durum
kısmında bu aktivite ile ilgili size ait durum görüntülenecektir. Eğer videoyu seyretmiş iseniz
“Görüntülendi” ifadesini göreceksiniz. Video aktivitesine giriş yaptığınız zaman, video
oynatma alanı, video aktivitesinin açıklaması ve ders sayfanıza geri gitmenizi sağlayacak bir
buton göreceksiniz.
“Play” ifadesine tıklayarak videoyu istediğiniz zaman başlatabilir, istediğiniz zaman
duraksatabilir ve sesi ayarlayabilirsiniz. Ayrıca video oynatma alanında sağ üstte yer alan
“Tam Ekran Yap” simgesine tıklayarak videoyu isterseniz tam ekran olarak da izleyebilirsiniz.
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Video açıklaması, aktiviteyi ekleyen öğretim elemanı tarafından aktivite eklenirken girilen ve
bilmeniz gereken detaylar olabilir. Bu yüzden bu alanı okumanız önemlidir.
Video bittikten sonra, “Ders Sayfasına Geri Dön” butonu ile ders sayfanıza geri dönebilir veya
sol menüden erişmek istediğiniz herhangi başka bir sayfaya geçiş yapabilirsiniz.

1.8 Sanal Sınıf ve Arşiv Video Erişimi
Sanal sınıf oturumuna katılmak için oturum tarih ve saati geldiğinde ilgili dersin Canlı Ders yazan
linkine tıklanır. Mutlaka Google Chrome web tarayıcısı ile sisteme giriş yapmış olmak gerekmektedir.
Yine daha önce yapılan canlı dersin arşiv videosunu izlemek için ilgili dersin geçmiş oturum tarihindeki
Canlı Ders linkine tıklanır. Böylece yapılan canlı ders kayıt videosu açılacaktır.
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1.9. Yardım Masası
Sistemle ilgili bir sorun yaşadığınızda veya geri bildirimde bulunmak istediğinizde Uzaktan
Eğitim Merkezi teknik ekibine yardım masası üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

1.10.Takvim
Canlı derslerinizin gün ve saatlerini “Takvim” menüsünden görüntüleyebilirsiniz.
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2. Sanal Sınıf Yazılımı
Perculus Plus, bilgisayar ve mobil cihazlar üzerinden uzaktan canlı eğitim ve toplantı
yapılmasını sağlayan sanal sınıf platformudur. Mobil ve masaüstü cihazların kamera ve
mikrofonu kullanılarak görüntülü ve sesli görüşme yapılabilir.
Kullanıcı sanal sınıfa bağlandığında, eğitmen dersi henüz başlatmamışsa kullanıcı
panelinde sohbet ekranı görünür:

Ders başladıktan sonra, ders süresinin sağındaki ok ile aşağıdaki menü açılır ve bu
menüden sistem testi yapılabilir.

2.1. Sistem Testi
Oturum esnasında donanım kaynaklı bir sorun yaşamamak için sistem testi yapılması tavsiye
edilir. Sistem Testi sayfasına geçmek için, üstte ders süresinin sağında yer alan oka tıklanmalı
ve Sistem Testi sekmesi seçilmelidir. Eğer kullanıcı kamera, mikrofon kullanmayacaksa, kendi
cihazının ekranını paylaşmayacaksa bu araçlarla ilgili testler dikkate alınmamalıdır.
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Eğitmenin paylaştığı mikrofon sesini duyabilmesi için “Ses” testini yapması ve internet
bağlantısının kontrolü için “Bağlantı” testini yapması yeterlidir.

Yetkiler

Yetkiler adımında yukarıdaki görseldeki gibi problem yoksa sonraki sayfaya geçilebilir.
Cihazınızda, kamera ya da mikrofon yoksa ve oturum esnasında bu araçları
kullanmayacaksanız bu uyarıları dikkate almayabilirsiniz, fakat kamera ve mikrofon
kullanacaksanız dersi başlatmadan önce ilgili donanımı sağlamanız gerekmektedir.
Ekran paylaşımı yapılabilmesi için Google Chrome tarayıcısına Perculus 3 Ekran Paylaşım
Eklentisi 1.0.0.3 eklenmelidir. Bu eklenti Arama motorları aracılığıyla bulunup tarayıcıya
eklenebilir.
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Kamera

Kamera adımında cihazınızda mevcut bulunan kameralar listelenir. Oturumda kullanmak
istediğiniz kamerayı seçtiğinizde, kameranın görüntüsü ekrana gelir, “Kameram Çalışıyor”
butonu ile bir sonraki sayfaya geçilebilir.
Burada listelenen bir kamera yoksa, cihazınıza bağlı bir kamera olduğundan emin olmanız
gerekir.

Ses

Hoparlörünüzden / kulaklığınızdan çalan müziği duyabiliyorsanız, ses sistemi sanal
sınıf için uygundur. “Ses Duyuyorum” butonu ile bir sonraki sayfaya geçilebilir. Ses
duyamıyorsanız hoparlörünüzün ya da kulaklığınızın doğru çalıştığından emin
olmanız gerekir.
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Mikrofon

Mikrofon adımında cihazınızda mevcut bulunan mikrofonlar listelenir. Oturumda
kullanmak istediğiniz mikrofonu seçtiğinizde, mikrofon seviyesi çubuğu ekrana gelir, test
etmek için ses verdiğinizde bu çubuk ses seviyesine göre hareket edecektir. Bu hareket
mikrofonunuzun çalıştığını gösterir. “Sonraki” butonu ile bir sonraki sayfaya geçilebilir.
Burada listelenen bir mikrofon yoksa, cihazınıza bağlı bir mikrofon olduğundan emin
olmanız gerekir.

Bağlantı

Bağlantı hızı yeterli olmadığında, sağlıklı bir oturum yapılamamaktadır. Bu nedenle oturum
öncesi bağlantı hızı test edilmelidir. “Testi Başlat” butonu tıklanıp bir süre beklendiğinde
test sonucu ekrana gelecektir. Test başarılı ise “Tamam” butonu ile sistem testi
sonlandırılabilir, başarılı değilse bağlanılan ağ değiştirilebilir ya da kablosuz yerine kablolu
bağlantı tercih edilebilir.
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2.2 Ortak Alan Kullanımı
Eğitmenin ortak alanda paylaştığı dokümanlar, beyaz tahta ve ekran paylaşımı kullanıcı panelinden
izlenebilir.

Beyaz tahtanın ya da dokümanın ekranda açık olan mevcut görüntüsü sol altta yer
alan

simgesine tıklanarak indirilebilir.

Eğitmenden yetki talep etmek için, ortak alanın sağ altında yer alan
simgesine
tıklanmalıdır. Yetki isteği eğitmen paneline iletilir ve eğitmen uygun gördüğü yetkiyi
(kamera, mikrofon ve ortak alan yönetimi) kullanıcıya verebilir.

2.3. Sohbet
Kamera bölümünün altındaki

simgesine tıklanarak sohbet paneli görüntülenebilir.

Sohbet panelinin solunda
sekmesinde yazılanlar genel yazışmalardır. Tüm
kullanıcılar bu yazışmaları görebilir.
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2.4. Katılımcılar
Kamera bölümünün altındaki

simgesine tıklanarak Katılımcılar paneli görüntülenebilir.

16

Eğitim Yönetim Sistemi Öğrenci Kılavuzu

2.5. Sorular
Oturum esnasında eğitmen tarafından yayınlanan anketlere cevap vermek için, Kamera
bölümünün altındaki

simgesine tıklanmalıdır.

Soru yayınlandığı sırada, oturuma canlı katılan kullanıcıların ekranında, anket sorusu
otomatik olarak belirecektir.
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2.6. Yetki İzinleri
Oturum esnasında eğitmen, kullanıcıya kamera, mikrofon ya da ortak alan kullanımı
için yetki verebilir. Yetki verildiğinde kullanıcı panelinde aşağıdaki gibi bir izin
penceresi belirir.

İlgili izin talebi için uygunluk verilebilir, ya da bu talep reddedilebilir.
Mobil cihazlardan bağlanan kullanıcılar için, eğitmenin ortak alanda paylaştığı sesli ve
görüntülü içerikler için yine yetki talebi istenebilir. Bu talepler eğitmenin ortak alanda
paylaştığı videonun, ya da kamera görüntüsünün kullanıcının cihazında görüntülenmesi
içindir.
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3. Mobil Arayüz
Cep telefonu veya tablet üzerinden ders içeriklerini görüntülemek ve sanal sınıf oturumlarına
katılmak için mobil uygulamaları kullanabilirsiniz. Mobil cihazınızın uygulama mağazasına
giriş yaparak ALMS Mobile uygulamasını indiriniz.

Uygulamaya giriş yapınız ve kurum olarak Amasya Üniversitesini seçiniz.
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Sisteme giriş için kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz. Öğrenci numaranız kullanıcı adınız, Tckimlik
numaranız ise şifreniz olarak tanımlanmıştır.

Giriş sayfanızda sanal sınıf oturumlarınız ve duyurular listelenmektedir.
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Sanal sınıflara katılmak için Sanal Sınıf listesinden canlı ders seçilir. Çıkan mesajdaki EVET
butonuna onay verilir. Çıkan seçeneklerden Google Chrome web tarayıcısı seçilir. Burada
dikkat edilmesi gereken mutlaka Google Chrome web tarayıcısının seçilmesidir. Böylece
sorunsuz olarak canlı derse bağlanılacaktır.
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