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Uzaktan Eğitim Merkezi Hakkında Genel Bilgi
Uzaktan Eğitim, fiziksel olarak öğrencilerin bulundukları yerlerde olmasını gerektirmeksizin,
teknolojinin imkanlarından yararlanılarak, öğrenci ve öğretmenlerin bir sanal dershane ortamında
değişik şekillerde karşı karşıya getirildikleri, planlı bir öğretim şeklidir.
Namık Kemal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ilk olarak 2008 yılında kurulmuştur. 20122013 öğretim yılı bahar döneminden itibaren fiilen hizmet sunmaya başlamıştır. Bu kapsamda
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin İktisat ve İşletme programlarının Türk Dili 2 ve Atatürk İlkeleri
ve İnkılap Tarihi dersleri uzaktan eğitimle verilmiştir.
Uzaktan Eğitim Merkezi’nde şuanda;


Uzaktan Eğitim Merkez Müdürü,



Uzaktan Eğitim Merkez Müdür Yardımcısı,



İçerik Tasarımcısı



Uzman



Teknik Destek Elemanı

görev yapmaktadır.
Uzaktan Eğitim Merkezi’nin internet adresi http://nkuzem.nku.edu.tr dir.
Merkez sayfasına ayrıca Namık Kemal Üniversitesi internet adresinden de ulaşılabilir. http://nku.edu.tr
adresinden Birimlerimiz bağlantısıyla açılan sayfadaki Merkezler bölümünden Uzaktan Eğitim Merkezi
(UZEM) bağlantısına tıklayarak ulaşılabilir (Şekil 1., Şekil 2.).

Şekil 1. NKÜ Anasayfa
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Şekil 2. NKÜ Birimler Sayfası

Uzaktan Eğitim Merkezi E-posta ve Sosyal Medya Bilgileri
Uzaktan

Eğitim Merkezi

ile

ilgili

genel bilgilere,

merkez faaliyetlerine

ve

duyurulara

http://nkuzem.nku.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Yeni açılacak ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarıyla ilgili bilgiler ile düzenlenecek sertifika
programlarıyla hizmetiçi eğitim kurslarıyla ilgili detaylar internet sayfamızdan paylaşılacaktır. Uzaktan Eğitim
Merkezi’nin e-posta ve sosyal medya bağlantıları aşağıda listelenmiştir.


Uzaktan Eğitim Merkezi E-posta Adresi: nkuzem@nku.edu.tr



Uzaktan Eğitim Merkezi E-posta Adresi: nkuzem@gmail.com



Uzaktan Eğitim Merkezi Facebook Sayfası: www.facebook.com/nkuzem2013



Uzaktan Eğitim Merkezi Twitter Hesabı: www.twitter.com/nkuzem
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Öğrenim Yönetim Sistemi
Öğrenim Yönetim Sistemine (ÖYS) Erişim ve Giriş
İngilizce LMS (Learning Management System) şeklinde ifade edilen kavram dilimizde genellikle
Öğrenim Yönetim Sistemi (ÖYS) ifade edilmektedir. ÖYS eğitsel içeriği ileten ve dağıtan, kişisel ve
organizasyonel öğrenme ve eğitim hedeflerini tanımlayan ve değerlendiren, bu hedefler doğrultusunda süreci
takip eden, ve bütün olarak organizasyonun öğrenme sürecini denetlemek için veri toplayan ve sunan bir alt
yapıdır. Kısaca uzaktan eğitimde öğretim elemanı ve öğrenciyi buluşturan, eğitim içeriğinin sunulmasını ve
kullanılmasını sağlayan sistemdir.
Namık Kemal Üniversitesi’nin Uzaktan Eğitim Merkezi’nin kullandığı Öğrenim Yönetim Sistemine,


Şekil 3 deki Uzaktan Eğitim Merkezinin internet sayfasındaki “Öğrenim Yönetim Sistemine
Giriş-Akademik LMS” bağlantısı tıklanarak



İnternet tarayıcıda (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer vb..) adres çubuğuna
http://lms.nku.edu.tr/ yazılarak da ulaşılabilir.

ÖNEMLİ UYARI: Öğrenim Yönetim Sistemi kullanırken tarayıcı olarak Google Chrome
veya Mozilla Firefox kullanılması tavsiye edilmektedir. Internet Explorer’da bazı hatalar
oluşmaktadır.
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Aşağıdaki Akademik Lms Butonu Tıklanarak Da Lms
Giriş Sayfasına Ulaşabilirsiniz

Şekil 3. Namık Kemal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Ana Sayfası
Şekil 3 de görüldüğü üzere Namık Kemal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ana sayfasından
aşağıdaki AKADEMİK LMS butonu tıklayarak AKADEMİK LMS giriş sayfasına ulaşabilirsiniz
Şekil 4 de görüldüğü üzere AKADEMİK LMS giriş sayfasında Öğrenciler için varsayılan kullanıcı adı:
Öğrenci numarası, Öğrenciler için varsayılan şifre: T.C. kimlik numarası olarak düzenlenmiştir.
Şifrenizi mi unuttunuz? Butonu tıklandığında Namık Kemal Üniversitesi öğrenci mail adresinize şifre
sıfırlama linki gönderilecektir. Namık Kemal Üniversitesi öğrenci mail adresinize nasıl ulaşacağınız Şekil 5 ve
Şekil 6 ‘da gösterilmiştir.
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Öğrenciler için varsayılan kullanıcı adı: Öğrenci numarası
Öğrenciler için varsayılan şifre: T.C. kimlik numarası

Şekil 4. Öğrenim Yönetim Sistemi Giriş Sayfası

Şekil 5. Namık Kemal Üniversitesi Ana Sayfası
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Öğrenciler için varsayılan kullanıcı adı : Öğrenci numarası
Öğrenciler için varsayılan şifre : T.C. kimlik numarası

Şekil 6. Namık Kemal Üniversitesi E-Posta Giriş Sayfası

ÖNEMLİ UYARI: Öğrenim Yönetim Sistemine giriş yaparken varsayılan kullanıcı adı
öğrenci numarası ve şifre ise T.C. Kimlik numarasıdır. Şifre unutulması halinde şifre
sıfırlamak için sisteme kayıtlı olana NKU e-posta adresleriniz kullanılacaktır. Yani

şifre

sıfırlama bağlantısı öğrenci numaranızla başlayan e-posta adresinize
(Örn: 113304050@nku.edu.tr) gelecektir.

ÖNEMLİ UYARI: Öğrenim Yönetim Sistemine mobil cihazlardan giriş yapılabilmektedir.
Ancak canlı derslerin mobil cihazlardan takip edilebilmesi için IOS ve Android uyumlu
olarak çalışan Puffin Browser veya Photon Browser kullanılması gerekmektedir. Bu
uygulamalar Apple Store veya Google Playdan edinilebilir.
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Öğrenim Yönetim Sisteminin Kullanımı
Kullanıcı Adı,Çıkış ve Profil Ayarları
Genel Bilgiler ve Yardım

Ders Bilgileri

Şekil 7.Öğretim Yönetim Sisteminin Ana Sayfası

Öğrenim Yönetim Sisteminin bölümleri Şekil 8. de görülmektedir.

Şekil 8. Öğrenim Yönetim Sistemi Öğrenci Arayüzü Bölümleri
ÖYS ara yüzünün sol tarafında bulunan, mesajlar, sınavlar, canlı dersler, sınavlar, ödevler ve bir kısım
raporlara ulaşılabilen menüdür (Şekil 8.).
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Takvimim sekmelerine tıkladığınızda etkinlik ve
aktivitelerin zamanını görüntüleyebilirsiniz.

Takvimim sayfasından canlı ders vb
aktivitelerin tarihlerini görüntüleyebilirsiniz.

Şekil 10. Takvim sayfası genel görünüşü

Öğrenim Yönetim Sistemi Kişisel Profil Ayarları
Bildirimlerinizi yandaki
butonlardan takip edebilirsiniz

Şekil 9. Profil ayarları sekmesine giriş sayfası
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Genel Bakış sekmesinden profil
bilgileriniz görüntüleyebilirsiniz

Şekil 11. Profilinizin giriş sayfası

Hesap sekmesinden kişisel bilgilerinizi,
profil resminizi, şifrenizi düzenleyip
değiştirebilirsiniz.

Şekil 12. Profilinizin hesap ayarlarını değiştirebileceğiniz sayfa
Şekil 11 de profiliniz hakkında genel bilgilerinizi görüntüleyebilirseniz. Şekil 12 deki Hesap sekmesinden
kişisel bilgilerinizi, profil resminizi, şifrenizi düzenleyip değiştirebilirsiniz.
11

E-Derslerin görüntülenmesi
Derslerim bölümde herhangi bir ders seçildiğinde ilgili dersle ilgili aktiviteler listelenmektedir.
Öğrenim yönetim sisteminde;
•

Canlı Ders (Sanal Sınıf)

•

Video Ders

•

Ders Sunusu

•

Ders Notu (PDF)

•

E-ders içeriği bulunacaktır.

Sistem tarafından tanımlandığınız
derslerde görüntüleme butonunu
tıkladığınızda ilgili dersin sayfasına
geçmiş olursunuz

Şekil 13. Derslerim ana sayfası
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Yandaki gruplandırma sekmelerden
aktivitelerin görümünü ve
sınıflandırmasını ayarlayabilirsiniz.
İşlem sekmesini tıkladıktan
sonra Görüntüle sekmesi
tıklandığında E - ders paketini
görüntüleyebilirsiniz

Şekil 14. Ders sayfası

Şekil 13 de gösterildiği üzere Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Dersinin Görüntüle sekmesini tıkladığımızda
Şekil 14 de gösterilen sayfa gelir.

Şekil 14 de gösterildiği gibi E- ders paketlerini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca Şekil 14 de gösterildiği gibi
gruplandırma seçeneklerinden aktivitelerin görümünü ve sınıflandırmasını ayarlayabilirsiniz.

Şekil 15 de gösterildiği gibi ;


Facebook ve Twitter sekmelerinden NKUZEM sayfalarını takip edebilirsiniz



Menü sekmesinden konu başlıklarını görüntüleyip seçebilirsiniz



Derse başlayabilirsiniz



Menü sekmesinden konu başlıklarını görüntüleyip seçebilirsiniz
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Facebook ve Twitter sekmelerinden
NKUZEM sayfalarını takip edebilirsiniz

Bu sekmeden derse
başlayabilirsiniz
Menü sekmesinden konu başlıklarını
görüntüleyip seçebilirsiniz

Yukarıdaki sekmeleri kullanarak konu
başlıklarında ileri ve geri sayfalara gidebilirsiniz.
Şekil 15.E- Ders paketi Giriş Sayfası

Kaynaklar sekmesinden E- ders
paketinin dışında dersin ppt formatında
sunusunu, dersin notunu ve
kaynakçasını bilgisayarınıza
indirebilirsiniz

Yukarıdaki butonlardan konu başlıkları
içindeki alt başlıklarına ulaşabilirsiniz

Şekil 16.E- Ders paketi İçeriği -1
14

Şekilde görüldüğü gibi Şekil 16 daki
butonlar tıklandığında alt başlıklara
ulaşabilirsiniz çarpı işaretini
tıkladığınızda alt başlıklardan çıkış
yapabilirsiniz

Şekil 17.E- Ders paketi İçeriği -2

Alttaki sekmelerden videoyu
kontrol edebilirsiniz

Şekil 18.E- Ders paketi İçeriği -3
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Şekil 16 da gösterildiği üzere;


Kaynaklar sekmesinden E- ders paketinin dışında dersin ppt formatında sunusunu, dersin notunu ve
kaynakçasını pdf formatında indirebilirsiniz. E – ders paketi indirilmemektedir sadece çevrimiçi
(internette)olarak

görüntüleyebilirsiniz.

Kaynaklar

sekmesinden

pdf

ppt

formatlarında

dokümantasyonları indirdiğiniz takdirde çevrim dışı olduğunuzda da ders dokümantasyonlarına
ulaşabilirsiniz.
Şekil 18 de gösterildiği üzere ;


Menüde bulunan dersin videosu sekmesi tıklandığında dersin o haftasıyla ilgili stüdyo ortamında
haftanın konusunun anlatıldığı videoyu göreceksiniz ve ayrıca videonun altındaki sekmelerden
videoyu kontrol edebilirsiniz.

Canlı derslere katılma
Canlı ders daha önceden belirlenmiş tarih ve saatte öğretim elemanının kontrolünde eş zamanlı olarak
yapılan derstir. Sanal sınıf olarak da adlandırılmaktadır. ÖYS’de öğretim elemanı tarafından daha önce
tanımlanan tarih ve saatte canlı ders yapılacaktır.

Canlı derslerde ders anlatımı olacabileceği gibi, sisteme daha önce yükelenen dersin kısa bir özeti,
ardından soru-cevap, örnek olay incelemesi, bilgilendirme ve danışmanlık gibi aktiviteler de
gerçekleştirilebilir. 2 saatlik bir dersin canlı ders uygulaması (sanal sınıf) yaklaşık 30-40 dk civarında olacaktır.
Öğretim elemanı tarafından tanımlanan sanal sınıf aktivitesi dersin ilgili haftasında görülecektir (Şekil
9.). Canlı derse katılmak için ilgili canlı dersin bağlantısının tıklanması yeterli olacaktır. Canlı dersin tarih ve
saati gelmediyse veya öğretim elemanı sanal sınıfı başlatmadıysa katılım olmayacaktır. Canlı dersler sistem
tarafından kaydedilmekte öğretim elemanının dersi paketlemesinden sonra daha sonraki zamanlarda ders
içerisindeki yazılı ve sözlü mesajlaşmaları da kapsayacak şekilde tekrar izlenebilmektedir.
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Yandaki sekmeleri kullanarak daha
önceden sistem tarafından tanımlanan
tarihte canlı derslere katılabilirsiniz

Şekil 19.Canlı derse katılımının gösterimi
Canlı ders ekran görüntüsü Şekil 20. de verilmiştir. Canlı derste öğretim elemanının iznine bağlı olarak
kamera ve mikrofonda kullanıla bilmektedir. Sanal sınıf uygulamasında dersin süresi, öğretim elemanının ses
ve görüntüsü, öğretim elemanının paylaştığı görüntüler veya masaüstü bilgileri görülebilmektedir. Bunun
yanında ders sırasında soru sorma, mesaj gönderme veya ankete katılma gibi aktiviteler de
gerçekleştirilebilmektedir. Canlı ders sırasında sesli katılım olacaksa kulaklık ve mikrofon kullanılması uygun
olacaktır.

17

Derse katılan kullanıcı listesini
görüntüleyebilirsiniz

Sohbet kısmından derse
katılabilirsiniz istediğiniz kişi ve
kişilere mesaj gönderebilirsiniz

Ders yöneticisinin ders hakkında
yazdığı notları takip edebilirsiniz
Şekil 20.Canlı derse katılımının gösterimi -2

Önemli Not: Canlı ders uygulamasını sorunsuz kullanabilmeniz için bilgisayarınıza
Flash Player ve Java’nın en son versiyonlarının kurulması gerekmektedir. Kurulu olmadığı
takdirde açılacak ekranda kullanıcıya uyarı çıkacak ve kurması sağlanacaktır.

Öğrenim yönetim sistemindeki tüm aktiviteler kayıt altına alınmakta ve raporlanabilmektedir. Örneğin
hangi öğrencinin hangi saatte sisteme giriş yaptığı, nekadar süreyle sistemde kaldığı, hangi kaynakları
görüntülediği ve hangi aktivitelere katıldığı raporlanmaktadır.

18

Not defterim, İletişim Araçları ve Dosyalarım Menülerinin Kullanımı Hakkında

Bu sayfadan Sistem tarafından
tanımlandığınız derslerin yöneticilerinin
paylaştığı notları takip edebilirsiniz.

Şekil 20.Not defterim Sayfası

Bu sayfadan Sistem kullanıcıları ve
yöneticilerine mesaj gönderebilirsiniz

Şekil 21.Mesaj Sayfası
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Bu sayfadan Dersleriniz hakkındaki
duyuruları takip edebilirsiniz

Şekil 22.Mesaj Sayfası

Bu sayfadan Dersleriniz hakkındaki
forumları takip edebilirsiniz ve ayrıca
katkıda bulunabilirsiniz

Şekil 22.Forum Sayfası
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Bu sayfadan ders yöneticilerine yardım
mesajı gönderebilirsiniz

Şekil 23. Yardım Masası Sayfası

Bu sayfadan ders yöneticilerinin
paylaştığı dosyaları görüntüleyip
indirebilirsiniz

Şekil 24. Dosyalarım Sayfası
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Sistemle ilgili teknik sorunlarınız için Uzaktan Eğitim Merkezi personeliyle iletişime
geçebilirsiniz.
Ayrıca 24 saat kontrol edilen nkuzem@nku.edu.tr e-posta adresinden destek
alabilirsiniz.

TEKNİK DESTEK VE İÇERİK HAZIRLAMA

Leyla ARDA
larda@nku.edu.tr
+90282 2501070

Uzman Recep Adıyaman
+02822501071
Merkez Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. ERSOY MEVSİM
emevsim@nku.edu.tr

Merkez Müdürü
Yrd.Doç.Dr. M. Fatih BARIŞ
mfbaris@nku.edu.tr
+90282 2504079
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