
 
 

 



 
 

  

ÖĞRENCİ  

KULLANIM KLAVUZU 



 
 

Değerli öğrencilerimiz, uzaktan eğitim sistemine sorunsuz girmeniz için 

cihaz olarak bilgisayar kullanmanızı ve tarayıcı olarak da Google Chrome 

kullanmanızı önermekteyiz. 

İstanbul Gedik Üniversitesi ALMS kullanıcı panelindeki araçlar; 

1. Kurumumuzun ue.gedik.edu.tr ALMS giriş sayfasından, OBS(Öğrenci Bilgi 

Sistemi) ‘de tanımlanmış kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yapabilirsiniz: 

 

 

 

Giriş sayfasında dil seçimi yapabiliriz. Ayrıca varsa yayınlanmış genel duyuruları 

takip edebilirsiniz. 

  

 

 

 



 
 

2. Kullanıcı ana sayfasında; üst menü ve sol menü özelliklerinden 

faydalanabilirsiniz. “Anketlerim”, “Yakında başlayacak aktivitelerim”, “Son 

teslim tarihlerim”, “Derslerim”, “Duyurular”, “Takvim” ve  “Not Çizelgem”  

bölümleri bulunmaktadır.: 

 

 

2.1.   Üst Menü  

 

Üst menüde sırasıyla;  

Son teslim tarihlerim  (bir ödev, sınav vb. eklenmiş aktivitelerin son 

tarihleri hakkında bilgi sağlar),  

Mesajlar  (eğer tarafınıza yollanan bir mesaj varsa ya da ders ile ilgili 

mesaj göndermek istenildiğinde kullanılır),  

Derslerim  (dönem boyunca aldığınız derslerde ilerleme durumunuz 

gözükür),  



 
 

Dil seçeneği  (İngilizce ya da Türkçe dil seçimi yapılabilir) ve profil 

 (Sisteme kayıtlı olduğunuz kullanıcı bilgilerinize 

ulaşabilirsiniz ayrıca sistemden “çıkış yapmak” için kullanılır)simgeleri 

bulunmaktadır. 

 

 

2.2.  Sol Menü 

Sol menüde sırasıyla; 

 

Anasayfa  (herhangi bir sayfadayken anasayfaya geri dönmek için 

kullanılır),  

Derslerim  (Tarafınıza atanan bir ders varsa görüntülemek istediğiniz 

dersin ismine tıklayıp, ders içine eklenen aktiviteleri görüntüleyebilirsiniz), 

Takvim (Derslerinize ait aktif etkinliklere ulaşılır),  

Not Çizelgem (Eğitmeniniz tarafından bir not çizelgesi oluşturulduğunda 

takip edebilirsiniz),  

İletişim Araçları (Mesaj, Duyurular, Forum ve Yardım Masasına ulaşmak 

için kullanılır) ve  

İnternet Adreslerim (Varsa eklenen web sitelerine erişim linki eklenir) 

linkleri bulunmaktadır. 

 

 

 

 



 
 

2.2.1. Derslerim 

Sol menüde yer alan Derslerim  sekmesini kullanarak 

üzerinize atanan derslere ulaşabilirsiniz. Açılan sayfadan görüntülemek 

istediğiniz dersin ismini tıklayıp, ders içine eklenen aktiviteleri 

görüntüleyebilirsiniz. 

 

 

Derslerim sayfasında dikkat edilmesi gereken unsurlar aşağıdaki gibidir:  

 Eklenen derslerden bir tanesini tıklayıp, ilgili dersin içerisini kontrol 

ettiğimizde, eğitmen aktivite eklenmemişse ders içi boş olarak karşımıza 

gelecektir. 

 

 Eğitmen bir aktivite eklediyse sayfanın orta kısımda derse eklenen 

aktiviteler listelenir. Döneme bağlı bir ders açılmışsa, aktiviteler hafta 

seçimine göre sıralanır. Bir haftaya hiç aktivite eklenmemişse, o hafta 

listede görünmez. 

 

 Filtreler kullanılarak hafta seçimi, aktivite tipi, ünite tipine göre aktiviteler 

filtrelenebilir.  

 

 

 

 



 
 

 Filtreler arasında yer alan Liste ve Kart seçenekleri görünümü 

değiştirebiliriz.   “Liste” seçilirse aktiviteler alt alta, “Kart” seçilmişse, 

aktiviteler kart görünümünde sıralanır. 

 

                             

 Ekranın sağ bölümünde eğitmen bilgisi ve ders akış paneli görünür. 

 

 

3. Aktiviteler 

3.1.  Ödev Aktivitesi 

 

 Eğitmen tarafından belirlenen, son teslim tarihine kadar ödevin 

yanıtlanması gereken tek aktivite ödevdir.  

 

 İndir  butonunu kullanarak eğitmenin yüklediği ödev dosyasını 

cihazınıza indirebilirsiniz.  

 

 Ödevi yükle butonunu kullanarak hazırladığınız ödev dosyasını eğitmene 

gönderebilirsiniz. 

 

 Eğitmen ödev yükleme hakkı tanımlayabilir. Yükleme hakkı 

bölümünden, ödeviniz için kaç kez dosya yükleme hakkınızın olduğunu 

kontrol edebilirsiniz. 

 



 
 

 

  

3.2.  E-ders Aktivitesi 

 

E-ders aktivitesine tıklandığında, eğitmen tarafından eklenen e-ders 

paketi görüntülenecektir. 

 

3.3. Sınav Aktivitesi 

 

 Eğitmen tarafından sınav, belirli tarih ve zaman aralığını kapsayacak 

biçimde eklenir.  

 

 Sınav aktivitesi tıklandığında sınava başlamak için bir onay 

penceresi ekrana gelir. Burada eğitmenin belirlediği bir sınav öncesi 

mesajı varsa sınav ismi altında görünür. 

 

 

 Sınava giriş yapmak için “Onaylıyorum” kutucuğu işaretlenip “Başla” 

butonu tıklanmalıdır. Aksi halde sınav ekranınız açılmayacaktır. 

 

 Sınav başlatıldıktan sonra sorular tek tek ekranda görüntülenir. 

Verilen cevap şıklarından doğru olan seçenek işaretlenip “Sonraki” 

butonu  tıklanarak bir sonraki soruya geçilebilir. 



 
 

 Eğitmen sınavı tanımlarken önceki sorulara dönmenizi engelleyebilir. 

Bu durumda sonraki soruya geçtiğinizde, bir önceki soruya 

geçmeye izin verilmeyecektir. 

 

 Sağ üstte yer alan “Soruları Otomatik İlerlet” seçeneği  

işaretlenmişse, cevap seçeneği işaretlendiğinde otomatik olarak bir 

sonraki soruya geçilir. 

 

 Sistemsel bir problemle karşılaşıldığında kalan sürenin üstünde yer 

alan “Sorun Bildir” butonu tıklanıp bir sorun kaydı oluşturulabilir. 

Ayrıca durumu Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine 

mail (guzem@gedik.edu.tr)olarak gönderebilirsiniz. 

 

 “Sınavı Bitir” butonu  tıklandığında sınavınız sonlanacaktır. 
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3.4. Forum Aktivitesi 

  

Eğitmenin ve kullanıcıların katılabileceği bir tartışma platformudur. 

 

3.5. Doküman Aktivitesi 

 

Ders içine eklenen dokümanları görüntüleyebilir ve cihazınıza 

indirebilirsiniz. 

 

 

3.6.  Anket Aktivitesi 

 

Ders içine eklenen anketlere katılabilirsiniz. Cevaplarınız eğitmene 

iletilecektir. 

 

3.7. Sanal Sınıf Aktivitesi 

 

 Sanal sınıf aktivitelerine tıklandığında Perculus sayfasına geçiş yapılır. 

 

 Sanal sınıflara canlı yayınlanırken katılabilirsiniz ve eğitmen ile birlikte 

interaktif bir şekilde işleyebilirsiniz. 

 

 Canlı oturum bittikten dersin arşiv kaydı sisteme eklenecektir. Derse 

canlı katılım sağlanmadığında kaydedilmiş oturumu izleyebilirsiniz. 

 



 
 

 

3.8.  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. 

 

3.9.  Link Aktivitesi 

 

Aktivite ismine tıkladığınızda, eğitmeninizin belirlediği bir internet 

adresine yönlendirilirsiniz. 

 

 

3.10. Sözlük Aktivitesi 

 

Ders için bir sözlük aktivitesi eklenmişse, ilgili kavramlar bu sözlük içinde 

görüntülenebilir. 

 

 


