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Ders Devam Durumu Raporu
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UZEM ders sisteminde yer alan tüm derslere ait devam durumları ve istatistikleri tutulabil-
diği gibi dersler içerisinde yer alan “canlı ders”, “doküman” ve tüm materyallere ait erişim 
durumları da tutulabilmektedir. Öğrencilerin derslere katılım durumları, katılım süreleri ve 
katılım sayıları ayrıntılı olarak raporlanabilmektedir. 

UZEM bünyesinde yer alan derslerde “canlı ders” aktivitelerine katılım durumları ders de-
vam durumları olarak dikkate alınmaktadır. 

1.1. CANLI DERS DEVAM RAPORU
UZEM ders sistemine giriş sonrası karşılaşılan ekran aşağıda yer almaktadır. 

Bu ekranda yer alan “derslerim” sekmesi ile, veya alt kısımda yer alan “Program / Ders” sek-
mesi ile ilgili derse ait sayfaya geçiş yapıyoruz. 

Ders sayfasına giriş yapıldığında aşağıdaki ekran ile karşılaşılacaktır. 
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Dersler sayfasında yer alan geçmiş tarihlerde gerçekleştirilen canlı derslere ait kayıtlar “Ya-
yınlandı” uyarısı ile ekranda yer almaktadır. Burada rapor alınması istenen canlı ders kaydı 
sol üst kısmında yer alan “İşlem” sekmesine tıkladığımızda kayıt üzerinde yapabileceğimiz 
işlemleri görebilmekteyiz. 
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“İşlem” sekmesi seçildiğinde açılan menü üzerinde yer alan “Rapor” seçeneğine tıkladığı-
mızda ilgili canlı derse ait derse katılım gösteren öğrencilerin ve rapor alınan tarihe kadar 
ders kaydını izleyen öğrencilerin yer aldığı katılım raporuna ulaşılabilecektir. 
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Bu sayfada canlı derslere ve ders kayıtlarına ait genel istatistikler yer almaktadır. 

Üst kısımda yer alan grafikler genel durum bilgilerini içermektedir. Alt kısımda yer alan  
“Sanal Sınıf Raporu” ise derse katılım durumunu göstermektedir. 
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Derslere devam durumlarına dair işlemler için “Sanal Sınıf Raporu” seçeneği dikka-
te alınmaktadır. Bu nedenle sayfanın alt kısmında yer alan ve aşağıda işaetlenmiş olan  
“Tam Veriyi İndir” seçeneğini tıklayarak raporu bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

Bilgisayarınıza indirmiş olduğunuz rapor bir excel dosyası olarak inecektir. Rapor içeriğinde  
ders tamamlama durumu, derse/ders kaydına giriş sayısı, canlı derse katılım süresi, ders 
kaydı izleme süresi ve giriş çıkış tarihleri yer almaktadır. 

Raporda yer alan bilgiler dikkate alınarak “Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)” üzerinden ders de-
vam durumu girişleri yapılabilecektir. 
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