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UZEM SİSTEMİNE GİRİŞ 

İnternet sitemiz olan www.uzem.kyrenia.edu.tr adresini tıklayarak giriş yapabilirsiniz. 

 

http://uzem.kyrenia.edu.tr/ adresine girdikten sonra giriş yap link’ine tıklıyoruz 
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Açılan sayfada kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi girebilirsiniz. 

 

Eğer şifrenizi unuttuysanız aşağıdaki işaretli alandan Kullanıcı adı veya şifrenizi mi unuttunuz? 

butonunu tıklayıp, şifrenizi yeniden oluşturabilirsiniz. 

 

Sisteme giriş yapıldıktan sonra ana ekranda kayıtlı olduğunuz dersler “Derslerim” adı altında 

görünecektir. Hangi derse giriş yapmak istiyorsak dersin isminin üzerine tıklayarak haftalık ders 

programını görüp derse katılabilirsiniz. 
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İstenilen ders tıklandığında ilgili ders içeriği ekrana gelecektir. Aşağıda örnek bir ders içeriği 

verilmiştir. 

 

Yukarıdaki sayfa ilgili dersin materyallerinin olduğu bölümdür. Bu bölümde ders eğitmeni tarafından 

sisteme yüklenen ders materyalleri haftalar olarak düzenlenmiştir. Her dersin kendine ait yukarıdaki 

şekilde bilgilendirme ve materyallerinin olduğu sayfalar mevcuttur. 

ÖĞRENCİ EKLEME VEYA ÖĞRENCİLERİN KENDİLERİNİ EKLEMELERİNE İZİN VERME 

Açılan derslerde varsayılan öğrenci kaydetme yöntemi öğretmenlerin öğrencilerini kendileri manuel 

olarak kaydetme yöntemidir.  
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Bu yöntem ile öğrencileri kaydetmek için; dersin içerisindeyken önce sol taraftan “katılımcılar” daha 

sonra “Enrol users” seçeneğini seçiyoruz.  

 

Daha sonra açılan ekrandan “Ara” kısmından öğrencileri tek tek seçip daha sonra alt tarafta bulunan 

“Enrol users” butonuna basarak öğrencileri eklemiş oluyoruz.  
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*Eğer öğrencilerin derse kendileri kaydolmasını istersek, yine “katılımcılar”a tıkladıktan sonra; sağ 

tarafta bulunan ayarlar tekerleğine tıkladıktan sonra “kayıt yöntemleri” ne tıklıyoruz. Daha sonra 

açılan ekrandan ise Self enrolment (Öğrenci) yazısının hizasında bulunan ve üzerinde çizgi olan “göz” 

iconuna tıklayarak göz iconunun açılmasını sağlıyoruz. Bu işlemden sonra öğrenciler kendilerini sizin 

dersinize girerek derse kaydedebilirler. 

 

 

 

 

 

DERS İÇERİĞİ VE KAYNAK EKLEME, SİLME, DÜZENLEME  

Öğrenme Yönetim Sistemi’nde bütün düzenleme işlemleri için sağ üstte bulunan “DÜZENLEMEYİ AÇ” 

butonu tıklanmalıdır. 

 

“Düzenlemeyi aç” butonu tıklandıktan sonra aşağıdaki gibi bir ekran açılacaktır. 
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Yukarıdaki ekranda kaynak ekleme bölümlerinde düzenleme ikonlarını kullanarak değişiklik 

yapabilirsin. Ayrıca her hafta ders içeriklerinin altında kaynak ve etkinlik eklemek (video, animasyon, 

sunu, e-kitap…) için “YENİ KAYNAK VEYA ETKİNLİK EKLE” butonunu tıklayabilirsiniz.   

Yukarıda ok işareti ile gösterilen yerler her hafta ayrı ayrı bölümlendirilmiş olup, istenilen materyaller 

sisteme yüklenebilir. Her hangi bir materyal yüklemek için “YENİ KAYNAK VEYA ETKİNLİK EKLE” 

butonu tıklatıldıktan sonra aşağıdaki ekran gelecektir. 

 

Aşagıdaki ok işareti ile gösterilen “Add Weeks” seçeneği ile hafta sayılarınızı arttırabilirsiniz. 
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Eklenen materyalleri düzenleme için materyallerin yanlarındaki ikonlar ve açıklamaları aşağıda 

verilmiştir.  

 

1 - Başlığı düzenleme 

 2- Sağa ve sola taşıma  

3- Taşıma (yukarı ya da aşağıya/ başka haftaya)  

4- Düzenleme  

5- Kopyasını çıkar  

6- Sil  

7- Gizle (Öğrencilerin görmesini istemediğiniz materyalleri gizleyebilirsiniz)  

8- Rol atama (KATILIMCILAR) Derse sistem yöneticisi tarafından kaydedilen öğrencileri  

 

“KUTILIMCILAR” sekmesine tıklayarak görebilirsiniz. 
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“KUTILIMCILAR” sekmesini tıkladıktan sonra aşağıdaki şekilde derse katılan öğrencileri görebilirsiniz. 

 

Yukarıdaki şekilde derse kayıtlı öğrencilerin bilgilerini görebilir, istediğiniz öğrenciye mesaj ve not 

gönderebilirsiniz. Bunun için öğrencilerin yanında boş olan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir. 

Birden fazla öğrenci üzerinden de işlem yapabilirsiniz. Aşağıdaki şekilde seçili kullanıcılara mesaj 

gönderme işlemi yapabilirsiniz. 
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DUYURU EKLEME  

Öğrencilere duyurularınızı yukarıdaki şekilde sistem üzerinden mesaj göndererek ulaştırabilirsiniz. 

Ayrıca ders sayfasının üst bölmesinde bulunan “Haber Forumu” bölmesinden de yeni konu ekleyip 

duyuru şeklinde aşağıdaki örnek sayfadaki gibi öğrencilere ulaştırılmak istenen mesaj iletilebilir. 

 

Alternatif olarak, bunların dışında merkezimizle bağlantı kurabilir, sosyal ağ üzerinden de öğrencilere 

duyurusu yapılabilir. 
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