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T. C. İstanbul Rumeli Üniversitesi - Uzaktan Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanmış
olan bu klavuzda UZEM sisteminde bulunan derslerin eğitim portalı üzerinden nasıl takip
edileceğine ve bu sistemin nasıl kullanılıcağına dair bilgiler yer almaktadır.

1.1. ALMS SISTEMINE GIRIŞ
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Portalı’na giriş yapabilmek için herhangi
bir ek bilgisayar yazılımına ihtiyacınız yoktur. Bilgisayarınız da bulunan internet tarayıcılarından ( İnternet Explorer, Google Chrome) ile sisteme giriş yapabilirsiniz.
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi’ne ait Eğitim Portalı “https://portal.rumeli.edu.tr” adresinde yer almaktadır. Bu adresi internet tarayınızın adres satırına yazmanız halinde eğitim portalı sayfasına ulaşabilirsiniz.

1.1.1. KULLANICI ADI VE ŞİFRE BİLGİLERİME NASIL ULAŞABİLİRİM?

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri için belirlenmiş olan “kullanıcı
adı” ve “şifre” bilgileri UZEM destek birimi tarafından öğrencilere bildirilecektir.
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1.2. ANASAYFA
Eğitim portalına giriş yaptığınızda “Anasayfa” ekranı açılacaktır. Kullanıcı ana sayfasında; üst
menü, sol menü, “Anketlerim”, “Yakında başlayacak aktivitelerim”, “Son teslim tarihlerim”,
“Derslerim” ve “Duyurular” bölümleri bulunmaktadır.

1.2.1. SAĞ ÜST MENÜ

Üst menüde sırasıyla Son teslim tarihlerim, mesajlar, derslerim, dil seçeneği ve profil simgeleri bulunmaktadır.

1.2.2. SOL MENÜ

Menüde “Anasayfa” alanına tıkladığınızda eğitim portalının
anasayfasına yönlendirilirsiniz. “Derslerim” alanına tıkladığınızda portalda eğitim aldığınız derslerinizi görüntüleyebilirsiniz. Dönem içindeki eğitimini aldığınız derslerin üzerine
tıklayarak ders içeriklerini görüntüleyebilirsiniz.

“Takvim” alanına tıkladığınızda bulunduğunuz ay içerisinde
gerçekleşecek ders aktivitelerinizi görüntüleyebilirsiniz. Bu
aktivitelerin gün ve saat bilgisini bu sayfadan görüntüleyebilmektesiniz. Aktivitelere tıklayarak erişim sağlayabilirsiniz.
“İletişim Araçları” portal içinde bulunan yönetici ve eğitmenlerle iletişime geçmek için kullanılan araçları görüntüleyebilirsiniz. Bu araçları kullanarak iletişime geçmek istediğiniz kişi
ve ya kişlerle iletişime geçebilirsiniz.
(İletişim konusunda mail kullanımı tavsiye etmekteyiz.)
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1.3. DERSLERİM
Dönem içerisnde aldığınız dersleri bu ekranda görüntüleyebilirsiniz. İlgili dersin materyallerine erişmek için “Derslerim” sayfasındaki bir ders ismine tıklanarak ders içeriğini görüntülenebilirsiniz.

1.3.1. Aktiviteler

ALMS sistem içinde derslerinize ait materyaller, aktivite olarak isimlendirilir . Bu materyaller
ile size yardımcı olmak amacıyla sistem içinde mevcuttur.
1.3.1.1. Ödev Aktivitesi

Son teslim tarihi olan tek aktivite ödevdir. İndir butonu ile eğitmenin yüklediği ödev dosyasını cihazınıza indirebilirsiniz. Ödevi yükle butonu ile kendi hazırladığınız ödev dosyasını
eğitmene iletebilirsiniz. Yükleme hakkı bölümünden, bu ödev için kaç kez dosya yükleme
hakkınızın olduğunu görebilirsiniz.
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1.3.1.2. Doküman Aktivitesi

Ders içine eklenen dokümanları görüntüleyebilir ve cihazınıza indirebilirsiniz. Bitirme kriteri, bu aktivite için tek bitirme kriteri dokümanın görüntülenmesidir.
1.3.1.3. Video Aktivitesi

Aktivite ismine tıkladığınızda video penceresi açılacaktır. Videonun yüklenmesi internet hızınıza göre değişiklik gösterebilir. Video içine soru eklenmişse, belirlenen sürede bu sorular
ekranda belirecektir.
1.3.1.4. Sanal Sınıf Aktivitesi (Canlı ders)

Sanal sınıf aktivitesi ilgili enstitü tarafıdan belirlen ders takvimine göre UZEM yetkilileri tarafından oluştulmaktadır. Bu ders programı enstitün ve uzemin websitesinde yayınlanacaktır.
Sanal sınıf aktivitesi günü ve saati geldiğinde sistem tarafından başlatılıcaktır. Bu aktivite başladığında üzerinde “Başladı” ibrasi bulunucaktır. Bu ibareye tıkladığınızda “Perculus
Plus” tarayıcınız üzerinde yeni bir sekme olarak açılacaktır.
			

Bitirme kriteri;
Öğrenci sanal sınıf oturumu canlı işlenirken derse katılırsa aktiviteyi tamamlamış olur.
Eğitim portalı üzerinden takip ettiğiniz dersler için devamsızlık hakkınız örgün eğitimde yer
alan dersleriniz için belirlenmiş olan devamsızlık hakkınız ile aynıdır.
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1.4. PERCULUS PLUS
1.4.1. Genel Bakış

Perculus Plus, bilgisayar ve mobil cihazlar üzerinden uzaktan canlı eğitim ve toplantı yapılmasını sağlayan sanal sınıf platformudur.
Perculus Plus ile yapılabilecekler:
•
•
•
•
•
•
•

Canlı video ve ses akışı,
Ekran paylaşımı,
Doküman ve sunum paylaşımı,
Paylaşılan belgeler üzerinde çizim ve metin araçlarını canlı kullanabilme,
Video paylaşımı,
Genel ve özel mesajlaşma,
Mini anket ve test soruları yayınlayabilme
Yapılan oturumlar kaydedilir ve sonrasında katılımcılar bu oturum kayıtlarına ulaşabilir.

1.4.2. Gereksinimler

Perculus Plus’ı eğitmen ya da oturum yöneticisi olarak kullanmak için gerekenler şunlardır:
• Bir internet tarayıcısı
Windows, Mac ya da Linux işletim sistemine sahip masaüstü cihazlar ve Android işletim
sistemine sahip mobil cihazlar için Google Chrome
IOS 12.0 işletim sistemine sahip Apple cihazlar (IPhone ve IPad) için Safari
• Yükleme ve indirme işlemi için en az 1 Mbit/sn bant genişliği olmalıdır.
• Sorunsuz çalışan bir bilgisayar ya da mobil cihaz (Android ve IOS)
• Web kamera (Oturumda kamera kullanılacaksa)
• Mikrofon (Oturumda mikrofon kullanılacaksa)
• Ekran paylaşımı yapabilmek için Google Chrome tarayıcısına Perculus ekran paylaşımı
uzantısının eklenmesi (Google web mağazadan indirilebilir.)
1.4.3. Konum izni

Perculus Plus uygulamasına giriş yapıldığında sol üst tarafta çıkan Google Chrome izin penceresinden konumunuzu bilme izin isteğinde izin ver düğmesine tıklayarak izin verilir.
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1.4.4. Lobide Bekleme

Eğitmen derse başlamak için hazırlıklarını yaptığı sırada katılımcılar dersin başlamasını bekledikleri bölüme lobi bölümü denir. Bu bölümde genel sohbet bölümü olarak sohbet edilebilir.

(1) Perculus Plus Logosu
Perculus Plus logosu lobi bekleme bölümünde sürekli yanıp söner.
(2) Sistem Bilgi Mesajı
Ders başlamadıysa veya derse ara verildiyse bu bölümde bilgi mesajı olarak görüntülenir.
(3) Eğitmen Bilgi Mesajı
Eğitmen sistem ayarlarından “Lobi Duyurusu” özelliğini kullanarak lobide bekleyen katılımcılara bilgi verebilir.
(4) Genel Mesajlaşmaların Göründüğü Bölüm
Gönderilen mesajlar genel mesajlaşma bölümünde görüntülenir.
(5) Mesajların Yazıldığı Bölüm
Genel mesajlaşma alanına mesaj göndermek için mesajlaşma kutucuğu kullanılır.
(6) Emoji Ekleme Düğmesi
Mesajlaşmalarda kullanılabilecek çeşitli emojileri bu düğmeye tıklayarak mesaja eklenebilir.
(7)
Gönder Düğmesi
Mesaj yazıldıktan sonra bu düğmeye basılarak genel mesajlaşmaya mesaj gönderilmiş olur.
(Dikkat: Gönderilen mesajlar geri alınamaz.)

9

1.4.5. Bölümler ve İşlevleri

(1) Şirket Logosu
Şirket logosu bu bölümde görüntülenir.
(2) Ortak Alan Bölümü
Eğitimcinin üzerinde ders anlattığı bölümdür.
(3) Oturumda Geçen Süre
Oturum başlama saatinden sonra geçen süre bu bölümde gösterilir.
(4) Oturumun Toplam Süresi
Oturum ne kadar süreceği bu bölümde gösterilir.
(5) Kullanıcının Uygulama Ayarları Düğmesi
Kullanıcının uygulama ile ilgili ayarlarını görüntülendiği düğmedir.
(6) Kamera ve Mikrofon Sesi Paylaşım Penceresi
Eğitimci ve eğitimcinin kullanıcılara yetki vermesi ile kameralarını açtıkları ve görüntülendikleri penceredir.
(7) Etkileşim Penceresi
Sohbet, Katılımcılar, Sorular ve eğitici veya yönetici tarafından paylaşım yapma yetkisi verildiğinde Dosyalar’ın görüntülendiği bölümdür.
(8) Sohbet Sekmesi
Sohbet sekesi bölümünde sohbetin görüntülendiği, sohbete yazı gönderildiği ve özel sohbet bölümleri oluşturulabildiği bölümdür.
(9) Katılımcılar Sekmesi
Mevcut Katılımcıların görüntülendiği, kamera ve mikrofon yetkisinin verilebildiği sekmedir.
(10) Sorular Sekmesi
Katılımcılar anlık olarak soru hazırlayıp cevaplatılabildiği sekmedir.
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1.4.5.1. Şirket Logosu

Şirket logosu sol üstte bulunan bölümde görüntülenir.
1.4.5.2. Ortak Alan Bölümü

Ortak alan bölümü; eğitmenin ders içerisinde kullanacağı Beyaz Tahta, Resim (jpeg, png),
Video (mp4), Ses (mp3), Doküman (pdf ) ve Ekran Paylaşımı (Ekranınızın Tamamı, Uygulama
Penceresi, Chrome sekmesi) yaptığı ve kullanıcıların gözlemlediği bölümdür.
Ekran paylaşımı hariç tüm paylaşımlar üzerinde ‘Ortak Alan Yönetim Araçları’ kullanılarak
yazı yazma, kalem aracı gibi araçlar ile vurgulama işlemleri gerçekleştirilebilir.
Ders içerisindeki eğitim ile ilgili tüm faaliyetler bu bölümde gerçekleşir. Bir kullanıcı bu ‘Ortak Alan Bölümü’ üzerinde işlemler gerçekleştirebileceği gibi, birden fazla kullanıcı da ortak
alan üzerinde yetkilendirmeye sahip olup işlemler gerçekleştirebilir.
1.4.5.3. Oturumda Geçen Süre

Oturumun başlama saatinden sonra sistem otomatik olarak zaman saymaya başlar. Oturum
süresi oturumun bitiş zamanına kadar devam eder. Oturumu süresi uzatıldığında Oturum
süresi zaman saymaya devam edecektir.

1.4.5.4. Oturumun Toplam Süresi

Oturumun ne kadar süreceği sağ taraftaki gri renkli bölümde yazılır. Sol tarafta bulunan
kalın siyah dakika sayacı 60 dakikaya ulaştığında oturum sonlandırılır. Eğitmen oturumun
süresini isterse uzatabilir.

1.4.5.5. Kullanıcının Uygulama Ayarları Düğmesi

Ekranın sağ üst tarafında bulunan ‘Kamera ve Mikrofon Sesi Paylaşım Penceresi’ ve ‘Oturumun Toplam Süresi’ arasında bulunan üst üste paralel çizgiler ‘Kullanıcının Uygulama
Ayarları Düğmesi’ olarak kullanılır. Tıklandığında kullanıcı uygulama ile ilgili ayarlar sayfası
görüntülenir.
1.4.5.5.1. Kalan Süre Bölümü

Kalan Süre bölümü turumun başlama saatinden itibaren geriye saymaya başlayan ve oturumu ne zaman biteceğini gösteren bölümdür.
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1.4.5.6. Kamera ve Mikrofon Sesi Paylaşım Penceresi

Canlı derse sesli ve/ve ya görüntülü katılan eğitmenin ya da katılımcıların yer aldığı bölüm.

1.4.5.7. Etkileşim Penceresi

Etkileşim penceresi; Sohbet Sekmesi, Dosyalar Sekmesi, Katılımcılar Sekmesi ve Sorular Sekmesi bölümlerinin görüntülendiği bölümdür. Her bir sekmenin görüntülenmesi ‘Etkileşim
Penceresi’nden sağlanır.

1.4.5.8. Sohbet Sekmesi

‘Sohbet Sekmesi’ düğmesi sistemin sabit özelliği olarak seçili olarak gelir. ‘Sohbet Görüntüleme Penceresi’ni açar. Sohbette yazılan yazıların görüntülenmesi istenmiyorsa ve sohbete
yazı yazılmasının engellenmesi istenmiyorsa sohbet sekmesi düğmesinin sağındaki düğmelerden bir tanesi tıklanabilir.
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(1) Genel Sohbet düğmesi sohbete yazı yazılmışsa ya da özel sohbet oluşturulmuş ise görüntülenir. ‘Genel Sohbet’ düğmesi aktif olduğu sırada ‘Sohbet Görüntüleme Penceresi’nde
tüm kullanıcıların sohbete yazdığı yazılar görüntülenir.
(2) Genel Sohbet’düğmesinin altında bulunan artı simgesine tıklayarak oturuma katılmış
katılımcıların isimlerinin sağında bulunan artı simgesine tıklayarak katılımcı ile özel sohbet
oluşturulabilir. Genel Sohbet düğmesinin altında bulunan artı simgesine tıklayarak oturuma katılmış katılımcıların isimlerinin sağında bulunan artı simgesine tıklayarak katılımcı ile
özel sohbet oluşturulabilir.
(3) Etkileşim Penceresi’nde bulunan ‘Sohbet Sekmesi’ne yazı yazmak için sohbete yazı yazma bölümü kullanılır.
1.4.5.9. Katılımcılar Sekmesi

Katılımcılar sekmesinde oturuma katılmış tüm katılımcılar listelenir. Listelenen katılımcılar
arasında katılımcı araması yapılabilir. Katılımcıların üzerine tıklandığında katılımcı isminin
altında listelenen, paylaşım yapabilme, kamera ve mikrofon açma izinleri mavi renkli olarak
görüntülenir.

1.4.5.10. Sorular Sekmesi

Eğitmen ders için oluşturduğu soruları yayınladığında katılımcıların ekranına yayınlandığı
anda soru gelir. Eğitmen, katılımcılara; ‘Çoktan Seçmeli’, ‘Çoklu Seçmeli’ ve ‘Kısa Cevap’ soruları düzenleyebilir. Katılımcı soruyu anında yanıtlamak istemezse çarpı işaretinden ya da
iptal düğmesine tıklayarak sorudan çıkış yapabilir.
Yanıtlanmayan soruları yanıtlamak istendiğinde ve soruların analizlerinin görüntülemek
için ‘Sorular sekmesi’ne tıklanır. Sorular sekmesinde eğitmenin yayınladığı sorular görüntülenir. Görüntülenen soruya tıklandığında soru ve cevapları açılır. Soruya cevap verildikten
sonra yanıtla düğmesine tıklanarak sorunun cevabı gönderilir. Eğitmen isterse yayınladığı
soruları yayından kaldırabilir.
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1.4.6. Katılımcıya Paylaşım Yapma İzni Verildikten Sonra

Katılımcıya paylaşım izni verildikten sonra eğitmenin yapabildiği özelliklerden bazılarını
elde eder. Bu özellikler ortak alan bölümü hakimiyeti, dosya açma, dosya ekleme ve ortak
alan yönetim araçlarını kullanma özellikleridir.

(1) Ortak Alan Bölümü
Ortak alan bölümünde eğitmenler ve katılımcılar eklenen materyal üzerinde çalışmalarını
gerçekleştirirler.
(2) Paylaşım Düğmesi
Paylaşım düğmesi ile ortak alana beyaz tahta, dosya (pdf, png, jpeg, mp4 ve mp3) ve ekran
paylaşımı eklenebilir
.
(3) Dosyalar Sekmesi
Dosyalar sekmesi ile ortak alanda kullanılmak üzere dosya (pdf, png, jpeg, mp4 ve mp3)
eklenebilir.
(4) Ortak Alan Yönetim Araçları
Ortak alana eklenen beyaz tahta, doküman (pdf ) ve görsel (png, jpeg) dosyaları üzerinde
çizim ve yazım işlemleri gerçekleştirmeye olanak sağlar.
1.4.6.1. Ortak Alan Bölümü

Ortak alan bölümü; eğitmenin ders içerisinde kullanacağı Beyaz Tahta, Resim (jpeg, png),
Video (mp4), Ses (mp3), Doküman (pdf ) ve Ekran Paylaşımı (Ekranınızın Tamamı, Uygulama
Penceresi, Chrome sekmesi) yaptığı ve kullanıcıların gözlemlediği bölümdür.
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Ekran paylaşımı hariç tüm paylaşımlar üzerinde ‘Ortak Alan Yönetim Araçları’ kullanılarak
yazı yazma, kalem aracı gibi araçlar ile vurgulama işlemleri gerçekleştirilebilir.
Ders içerisindeki eğitim ile ilgili tüm faaliyetler bu bölümde gerçekleşir. Bir kullanıcı ‘Ortak
Alan Bölümü’ üzerinde işlemler gerçekleştirebileceği gibi, birden fazla kullanıcı da ortak
alan üzerinde yetkilendirmeye sahip olup işlemler gerçekleştirebilir.
1.4.6.2. Paylaşım Düğmesi

Paylaşım düğmesi ortak alanda görüntülenecek olan görüntünün seçilmesini sağlayan
düğmedir.

1.4.6.3. Beyaz Tahta

‘Beyaz Tahta’ eğitimcinin ortak alanı katılımcılar ile etkili kullanabilmesi için tasarlanmıştır.
Beyaz tahta üzerinde kalem ve T20 aracını kullanarak katılımcılar arasında beyin fırtınası
yapılabilir.
1.4.6.4. Doküman Yükle

Doküman Yükle’ ile bilgisayarınızda bulunan doküman ve video yüklemede sadece pdf,
jpeg, png, mp4 (video) ve mp3 (ses) uzantılı dosya yüklemeye izin verilmektedir. Eğer bir
MS Ofis belgesi (Word, Excel veya Powerpoint) paylaşmak istenirse bu dosyayı önce pdf
biçemine çevrilmesi gerekmektedir.

1.4.6.4.1. Ortak Alan Yönetim Araçları

Ortak alan yönetim araçları ortak alana eklenen ‘Beyaz Tahta’, ‘Doküman (pdf )’ ve ‘Resim
(jpeg, png)’ dosyaları üzerinde vurgulamalar yapmak, beyin fırtınası yapmak, önemli notlar
almak gibi işlemler için kullanılır.
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İmleç aracına tıklayarak diğer ortak alan yönetim Araçlarının etkisinden çıkılır.
		

Kalem aracını kullanarak ortak alandaki görselin üzerinde çizimler yapılabilir.

Silgi aracını kullanarak ekran üzerine çizilmiş ve yazılmış yazıların kısım kısım silinmesi sağlanabilir.
T20 aracını kullanarak istenilen noktaya klavyeden
yazı yazılabilir. (Text – Metin) – (20 – 24 Boyutlar)
Renkler aracına tıklanarak açılan renkler penceresinden bir renk seçilir. Seçilen renk kalem ve T20 aracı ile
yapılacak işlemlerin rengi seçilmiş olur.
Çöp Kutusu Simgesine tıklayarak ‘Kalem Aracı’ ve ‘T20’ aracı ile yapılan değişiklikleri
tümü silinir.
1.4.6.5. Ekran Paylaşımı

Ekran Paylaşımı’ düğmesine tıklandığında ekrana bir pencere açılır. Bu pencerede ‘Ekranınızın Tamamı’, ‘Uygulama Penceresi’, ‘Chrome Sekmesi’ seçeneklerinden birini seçerek
‘Paylaş’ düğmesi tıklanarak seçilen paylaşılmak istenen ekran ‘Ortak Alan Bölümü’nde paylaşılmaya başlanır.
Paylaşım sırasında ‘Sesi Paylaş’ kutucuğu işaretlenmiş ise Chrome tarafında bilgisayarınızın
sesi veya Chrome üzerinde oynatılan ses ve videoların sesi kısılmış olabilir. Oturuma devam
etmeden önce chrome ve bilgisayarınızın ses ayarlarını kontrol ederek devam edilmelidir.
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(1) Ekranınızın Tamamı
Mevcutta bulunan ekranın tamamı ortak alanda paylaşılabilir. Birden fazla ekran (monitör)
mevcutsa aralarından seçim yapılabilir.
(2) Uygulama Penceresi
Bilgisayarda açılan uygulamalar arasından istenilen uygulama seçilip sadece uygulama ekranı paylaşılabilir.
(3) Chrome Sekmesi
Chrome tarayıcısında mevcutta açık sekmelerden istenilen sekme ortak alanda paylaşılabilir.
(4) Sesi Paylaş Onay Kutusu
Onay kutusu işaretli olduğu durumda bilgisayardaki ses oturuma paylaşılır. (Ses paylaşımı
bilgisayar veya uygulamanın sesini kısabilir.
Bilgisayarın veya uygulamanın sesini kontrol edilip oturuma devam edilmelidir.) Onay kutusu işaretli değilse ekran paylaşımında ses paylaşılmaz.
(5) Paylaş Düğmesi
Paylaş düğmesi tıklandığında ekran görüntüsü oturumun ortak alanında paylaşılmaya başlanır.
(6) İptal Düğmesi
İptal düğmesine basarak ekran paylaşımı penceresinden çıkılır ve ekran paylaşımı gerçekleşmez.
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1.5. TAKVIM
Derslerinize ait aktif etkinlikleri sol menüdeki

sekmesi aracılığıyla görebilirsiniz.

1.6. SIKÇA SORULAN SORULAR
Öğrenciler tarafından sıkça sorulan sorulular aşağıdadır. Bunlar dışında uzem sistemi ile
ilgili sorularınızı uzem@rumeli.edu.tr adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.
1.6.1. Hangı Tür Bilgisayar İle Sisteme Giriş Yapabilirim ?

Eğitim portalına giriş yapabilmek için bir internet tarayıcıs olan her tür bilgisayar ( masaüstü, dizüstü,... ) ve mobil cihazı ( cep telefonu, tablet, ... ) kulluzanabilirsiniz.
1.6.2. Devamsızlık Hakkım Olacak Mı ?

Eğitim portalı üzerinden takip ettiğiniz dersler için devamsızlık hakkınız örgün eğitimde yer
alan dersleriniz için belirlenmiş olan devamsızlık hakkınız ile aynıdır.
1.6.3. Sisteme Hangi Saatler Arasında Giriş Yapabilirim ?

Eğitim portalı üzerinden takip ettiğiniz derslerinizde derslere katılım için belirli bir zaman
aralığı bulunmamaktadır. Diledğiniz zaman aralığında giriş yapabilirsiniz.
Not : Canlı derslere katılım için sistemde ve ders programına yer alan saatlerde sisteme
giriş yapmış olmanız gerekmektedir.
1.6.4. İzleyemediğim Bir Dersi Daha Sonra İzleyebilir Miyim ?

Ders materyalleri sistemde sürekli aktif halde olacaktır. Daha sonra tekrar izleyebilirsiniz.
1.6.5. Sınavlar Nasıl Olacak ?

Sınavlarımız örgün eğitimde yer alan sınav türlerinin tamamı (açık uçlu, test, vs) olabilmektedir. Derse kayıtlı tüm öğrencierimiz örgün eğitim ile verilen derslerimizde olduğu gibi
vize ve final sınavlarına girmek zorunluluğundadırlar.
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Not : Sınav şekli enstitü, bölüm ve ilgili ders hocasının inisiyatifindedir. Farklı türde sorular (açık uçlu, boşluk oldurma,... ) sorma hakkı saklıdır.
1.6.6. Sınavda Hangi Kaynaklardan Sorumlu Olacağım ?

Eğitim portalı üzerinden takip edilen derslerde sunulan tüm içerikler ve takip edilmesi önerilen tüm yayınlar kaynak niteliğindedir. Öğrenciler; derslere ait videolar, ders dökümanları,
ders sunumları, ders içerisinde yer alan ve kaynak olarak belirtilen yayınlar, kitap ve yayın
önerilerinin tamamından sorumludurlar.
1.6.7. Canlı Derslerde Eğitmenlerin Kullandığı Materyaller Paylaşılacak Mı?

Canlı dersler sırasında eğitmenler tarafından kullanılan materyaller daha sonra sisteme yüklenecektir.
1.6.8. Canlı Derslerde Sorun Yaşadığım da Ne Yapmam Gerekiyor?

Canlı dersler sırasında sorun yaşadığınız da lütfen Google Chrome tarayıcısından sisteme
bağlantı sağladığınızdan emin olun. Şirket, kurum v.b. internet kullanan ve Kablonet v.b.
standart internet servis sağlayıcıları dışında farklı yollarla(cep telefonu hattı üzerinden veya
uydu aracılığıyla) hizmet alıyorsanız firewall ayarlarınızı düzeltmeniz gerekiyor.
Sorunnuz hala devam etmekte ise sizlere daha hızlı yardımcı olabilmek, eğitmenin, öğrencilerin dikkatini dağıtmamak ve dersin işleyişini bozmamak adına uzem sistemi ile ilgili tüm
sorunlarınızı 0534 983 75 60 numaralı Whatsapp hattımızdan bize iletebilirsiniz.
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