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 Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS), öğrencilere öğrenme materyali, ödev, forum, sınav gibi  farklı 

etkinlikler sunan ve öğrenciye yapmış olduğu etkinliklere yönelik geri dönüşüm sağlayan çevrimiçi 

bir platformdur.  

 Öğrenciler öğrenim yönetim sisteminde ders materyallerine ve diğer etkinliklere istediği zaman 

istediği yerde ulaşabilme imkanına sahiptir. 

 Öğrenme Yönetim Sistemi ile öğrenciler öğretmenlerle iletişim kurabilirler.  

 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uzaktan Eğitim Öğrenme Yönetim Sistemi öğrencilere uzaktan 

eğitim almakta oldukları derslere ilişkin kaynak, sınav, ödev gibi etkinlikleri sunan bir platformdur.  

 Öğrenme Yönetim Sistemi Öğrenci otomasyonundan farklı bir sistem olup tamamen öğrencinin 

öğrenmeye yönelik öğrenme faaliyetlerini gerçekleştirdiği bir yapıdır.  

 Öğrenme yönetim sistemi şifreleriniz öğrenci bilgi sistemi ile aynıdır.  

 
 

 

 Öğrenme Yönetim Sistemine https://uzak.mehmetakif.edu.tr adresinden yada Uzaktan Eğitim 

Uygulama ve Araştırma Merkezi web sayfasından ( https://uzem.mehmetakif.edu.tr ) 

yönlendirme linkiyle giriş yapabilirsiniz.  

 Sisteme giriş için kullanıcı adı öğrenci numarası, şifre ise Öğrenci Otomasyonu ile şifresiyle aynıdır.  

 Öğrenme Yönetim Sistemi ana sayfasında yer alan giriş alanından kullanıcı ad ve şifreniz ile girerek 

giriş yapabilirsiniz. (Resim 1) 
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Resim 1: Sisteme Giriş 

 

 Şifrenizi unutma durumunda “Şifremi unuttum?” linkine tıklayarak şifrenizi yeniden 

tanımlayabilirsiniz.  

 Bilgi: Oturum açma ile ilgili sorun yaşanıyorsa uzem@mehmetakif..edu.tr e-posta adresine mail 

atarak destek alabilirsiniz. 

 

 Sisteme giriş yaptığınızda Resim 2 deki gibi bir ekran karşınıza gelecektir. Bir öğrenci olarak 

sisteme giriş yaptığınızda Resim 2 de gördüğünüz gibi yardımcı menüler, duyurular, etkinlik 

takvimi, profil bilgileri, aktif dönem içerisinde almakta olduğunuz dersler, alacağınız ve daha 

önceden almış olduğunuz dersler görüntülenecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giriş Alanı 
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 Ders materyalleri ve benzeri ders etkinliklerine erişmek için Derslerim bölmesinde yer alan ilgili 

derse tıklamanız gerekmektedir.  

 Derse tıkladığınızda ders içeriğini görüntüleyeceğiniz aşağıdaki gibi görüntü gelecektir. 
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Ders içerikleri dersi veren öğretim elemanı tarafından yüklenmektedir. Almakta olduğunuz her 

ders için dersin öğretim elemanı, ilgili haftaya ders ile ilgili aktivite ve materyal yüklemelerini 

gerçekleştirir.  

Yüklenen ders materyallerine tıkladığınızda içerik görüntülenecektir. Örnek ders içerik görüntüsü 

aşağıdaki gibidir. 

 

 

 

Profil bilgilerini güncellemek için sağ üst köşede kullanıcı adının yer aldığı bölümden Seçenekler 

sekmesinden Profil bilgilerini güncelleyebilir,  “Mesajlar” bölümünden ders eğitmenlerinizin, 

sistem yöneticisinden veya öğrencilerden gelen mesajlarınıza bakabilir, cevap yazabilirsiniz.  
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Belirlenen tarih ve saatlerde eğitmeniniz tarafından canlı ders yapılacağı duyuru ve mesaj olarak 

gönderildikten sonra ilgili dersin içerikler bölümünde yer alan Canlı Derse Giriş linkinden canlı 

ders ekranına giriş yapabilirsiniz.  

 

Canlı ders, etkileşimli olup, belirlenen zamanda sisteme girdiğinizde sanal sınıfa girebilirsiniz.  

 

Eş zamanlı olarak gerçekleşen canlı dersi kaçırdıysanız kayıt altına alınan canlı dersleri tekrar 

izleyebilirsiniz. Bunun için dersin haftalara ayrılmış ilgili sayfasında materyallerin olduğu bölümde 

canlı dersin linkini görebilirsiniz. 
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Canlı derse giriş linkine çıkıldığında aşağıdaki gibi bir görüntü gelecektir. Ve sisteme entegreli olan 

canlı ders platformuna girişiniz gerçekleşecektir. 
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Uzaktan Öğretim Sistemi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular 

 

1. Sisteme nasıl giriş yapabilirim? 

Uzaktan Öğretim Sistemine giriş için Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) bilgilerinizi kullanmanız 

gerekmektedir. Kullanıcı Adı ve Şifre olarak OBS’deki bilgilerinizi yazarak sisteme giriş 

yapabilirsiniz.  

 

2. Sisteme giriş için e-devlet’teki Kullanıcı Adı ve Şifre bilgilerimi kullanabilir miyim? 

Hayır. Sistemimize e-devlet bilgileriyle giriş yoktur. Sadece OBS bilgileriyle giriş vardır. OBS’ye 

girerken normal Kullanıcı Adı (Öğrenci No) ve Şifre (TC Kimlik Numaranızın İlk 5 Rakamı) ile giriş 

yapmanın yanında e-devlet bilgileriyle giriş yapabiliyorsunuz. Ancak Uzaktan Öğretim 

sistemimize e-devlet bilgileriyle giriş yapamazsınız. 

 

3. Uzaktan Öğretim yöntemiyle yapılan derslerde (Türk Dili ve AİİT) devamsızlıktan kalınır 

mı? 

Evet, derslere devam etmezseniz devamsızlıktan kalırsınız. “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1”, 

“Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2”, “Türk Dili 1” ve “Türk Dili 2” derslerinde devam zorunluluğu 

vardır. Devamsızlıktan kalmamak için ya derslere canlı katılacaksınız ya da daha sonra kayıt 

altına alınan dersi izleyeceksiniz.  

 

4. Devamsızlıktan kalmamak için tüm derse katılmalı mıyım ya da kayıttaki dersi sonuna 

kadar izlemeli miyim?  

Evet. O haftanın dersini baştan sona izlemeli ya da canlı olarak dersin sonuna kadar sistemde 

kalmalısınız. Dersi kayıttan izlemek isteyen öğrencilerimizin devamsız sayılmamaları için bir 

sonraki dersin canlı yayınına kadar kayıttaki dersi izlemeleri gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@altinbas.edu.tr


 

 

+(90) 248 213 3607 uzak@mehmetakif.edu.tr http://uzem.mehmetakif.edu.tr/ 

Öğrenme Yönetim Sistemi  
Kullanım Kılavuzu  

 

 

5. Canlı derse nasıl katılabilirim?  

Canlı derslere katılmak için ders programınızdaki ders vaktinden en az 5 dakika önce sisteme 

giriş yaparak ilgili dersinizin Sanal Sınıf bölümüne geliniz. Bu bölümde “Toplantıya Katıl” butonu 

görünecektir. Butona tıkladığınızda sizi başka bir sayfaya yönlendirecek. Bu sayfada “Şimdi Katıl” 

butonuna tıklayarak “Adobe Connect Add-in” uygulaması tetiklenmiş olacak. Şayet bu uygulama 

açılmıyor ise ya uygulama yüklü değildir ya da tarayıcınızın “Pop-Up” engelleyicisi devrededir. 

Genellikle sağ üst köşeden bu uyarıları görüp “İzin Ver“ demeniz gerekmektedir. “Adobe Connect” 

uygulamasının açılmaması durumunda bilgisayarınızda FlashPlayer’ın yüklü olduğunu kontrol 

edin. Canlı ve kayıt altına alınan dersleri mobil cihazlarınızdan ziyade sorun yaşamamak için 

bilgisayarda izlemeniz tavsiye edilir. 

 

6. Ders geçmiş kayıtlarını nereden izleyebilirim?  

Dersin geçmiş kayıtları “Dersin Sanal Sınıf sayfasının altında KAYITLAR kısmında 

görüntülenmektedir. En üstte en eski kayıt, en altta ise en yeni kayıt yani o haftanın kaydı 

bulunmaktadır. Geçmiş ders kayıtları buradan izleyebilirsiniz.  

 

7. Arasınav ve Final Sınavı nasıl olacak? 

Arasınav elektronik ortamda (uzaktan), Final ve Bütünleme Sınavları fiziki ortamda (Sınıf 

Ortamında) yapılacaktır.  

 

8. Arasınav uzaktan (elektronik ortamda) olduğu için not ortalamasındaki oranı aynı mıdır?  

Hayır, aynı değildir. Not ortalamasına arasınavın etkisi %20 finalin ise %80’dir. 

 

9. Uzaktan Öğretim yöntemiyle verilen dersleri hangi cihazlardan izleyebilirim? 

Bilgisayar, akıllı cep telefonu ve tablet gibi cihazlardan derslere katılabilirsiniz. 

 

10. Bilgisayar haricinde akıllı cep telefonu ve tabletten canlı derslere katılamıyorum. Bunun 

için önerebileceğiniz internet tarayıcısı (Browser) var mı? 

Bilgisayarda tüm internet tarayıcılarını kullanarak canlı derslere katılabilirsiniz. Akıllı cep 

telefonu ve tablette “Adobe Connect” uygulamasını kurduğunuz halde canlı derse 

katılamıyorsanız “Puffin Web Browser” ya da “Dolphin Web Browser”ı iOS ya da Android 

telefonunuza kurarak bu tarayıcı üzerinden sisteme giriş yapıp canlı derse katılıp ya da kayıttaki 

dersleri izleyebilirsiniz. Uzaktan Öğretim yöntemiyle aldığınız dersler için akıllı cep telefonunuza 

ya da tabletinize tarayıcı olarak bu ikisinden birini kurun ve sürekli onu kullanın. 
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11. Uzaktan Öğretim Sistemine OBS’deki hesap bilgilerimi yazdığım halde giremiyorum. Sorun 

ne olabilir? 

Sisteme giremiyorsanız ilk olarak OBS üzerinde ilgili dönemde “Türk Dili ya da AİİT”  

derslerinden herhangi birini alıp almadığınızı, siz ders seçimi yaptıktan sonra Danışmanınızın 

onaylayıp onaylamadığını kontrol ediniz. İlgili dönemde bu iki dersten herhangi birini 

almıyorsanız sisteme giremezsiniz. Bu sorunu çözmek için Danışmanınız ve okulunuzdaki Öğrenci 

İşleriyle görüşünüz.  

 

12. Uzaktan Öğretim Sistemine giremiyorum ya da canlı veya kayıttan dersleri izleyemiyorum. 

Nasıl destek alabilirim?  

Bizden destek almak için “Öğrenci No, Ad, Soyad, Akademik Birim (Okul), Bölüm vs.” bilgilerinizi 

ve yaşadığınız sorunu detaylıca yazarak uzak@mehmetakif.edu.tr eposta adresine göndererek 

destek alabilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz tek iletişim adresi budur. Başka iletişim aracı ya da 

eposta adresi yoktur. Bu adrese sorunuzu yazdığınızda mesai saati gözetmeksizin ilk gelen 

epostalardan başlayarak dönüş sağlanacaktır. Sorunuzu daha iyi açıklamak için sorunla ilgili 

ekran görüntüsü alıp epostaya ekleyebilirsiniz. 

 

13. Neden Kayıtları Göremiyorum? 

Sisteminize giriş yaptıktan sonra ilgili dersin altında Sanal Sınıfa girildiği zaman Kayıtlar bölümü 

boş görünüyorsa; ya dersin öğretim elemanı izinlidir ve dersi işleyememiştir, ya da henüz kayıtlar 

eklenmemiştir. Bu gibi durumlar ilk haftalarda yaşanabilir. Canlı dersleri bilgisayarınızdan takip 

etmenizi öneririz. 

 

14. Dersi İzlediğim Halde Tamamlama Yüzdesi Neden Düşük Görünüyor? 

 Dersinizi canlı izlediyseniz yada kayıttan izlediyseniz korkmayın. İzlediğiniz saat ve tarih 

kayıtlıdır. Kaç dakika izlediğiniz bellidir. Tamamlama yüzdesi dersin tüm içeriklerine göre ve 

haftalara göre ilerlediği için dersin tamamı bitmediği takdirde yüzde yüz görünmez. Bu 

tamamlama yüzdelerine göre işlem yapılmayacaktır. Devamsızlığınız sadece sistemdeki Canlı 

dersi veya kayıtlı olan dersi izleyip izlememenize göre hesaplanacaktır. 
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