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LMS (Perculus+ - Zoom) - Öğrenci 



LMS Nasıl Çalışır?

OBS

Öğrenci Ders 
Seçimi /

Danışman 
Onayı

LMS
Öğrenci İşleri 

(Öğrenci/Ders Kaydı)

Senkronizasyon

• LMS (Perculus+)’de yer alan tüm veriler OBS’den Senkronize edildiği için OBS’de

yer alan verilerin doğruluğu oldukça önemlidir!



LMS Sorun-Çözüm

Öğrencilerin 
yaşadığı sorunlar

Öğrenci 
İşleri

ÜSUZEM

• LMS’de öğrencilerin yaşadığı sorunların büyük bir OBS odaklıdır. Bu yüzden sorunun

çözümü için OBS’deki bilgilerin kontrol edilmesi/düzeltilmesi gerekir.

• ÜSUZEM personeli ders-hoca eşleşmesi gibi bilgilere hakim değildir. OBS’ye erişse bile

hatayı fark edemez.

• Örneğin; Öğrencinin OBS’den seçip kayıt olmadığı ders LMS üzerinde görünemez.

• Bu yüzden öğrencilerin yaşadığı sorunların çözümü için öncelikle Öğrenci İşlerine
ulaşılması gerekmektedir.

Bölüm/Fakülte 
Koordinatörleri



Fakülte/MYO/Enstitü Birim Koordinatörlerimiz

Senkronizasyon

Fakülte/Enstitü/SHMYO Uzaktan Eğitim Fakülte/Enstitü/SHMYO 

Koordinatörü Adı-Soyadı

İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Can Diker

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Gökser Gökçay

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Serhat Özekes

Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Tuğba Altıntaş

Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Özşahin

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Doç. Dr. Aylin Yalçın Sarıbey

Fen Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel

Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ünübol

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Prof. Dr. Elif Erhan

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Salih Tuncay

Diş Hekimliği Fakültesi Arş. Gör. Cansu Şeyma Ağrılı



LMS(Perculus+)’ye Erişim (lms.uskudar.edu.tr)



LMS’ye Giriş

LMS(Perculus+) kullanımı 
hakkında detaylı bilgilere 
(videolara) erişilebilecek 
sayfaya bu linkten 
erişebilirsiniz.



Uzaktan Eğitim Bilgilendirme Sayfası

• LMS ile ilgili detaylı bilgi ve eğitim 
videoları için; 
https://uskudar.edu.tr/tr/uek

• LMS’de yaşanan sorunlarla ilgili 
öncelikle Öğrenci İşleri Birimine,

• Daha sonra ilgili  
Fakülte/Yüksekokul Uzaktan 
Eğitim Koordinatörüne,

• Ve son olarak da 
ue@uskudar.edu.tr adresi 
aracılığıyla ÜSUZEM’e
ulaşabilirsiniz.

https://uskudar.edu.tr/tr/uek
mailto:ue@uskudar.edu.tr


LMS’ye Giriş

LMS tüm verileri OBS’den
aldığı için girişte her zaman 
OBS kullanıcı adı ve şifrenizle 
giriş yapmanız gerekir.
Örneğin; OBS şifrenizi 
değiştirdiğinizde LMS’ye de 
yeni şifrenizle giriş yapmanız 
gerekir.

LMS de OBS, STIX ve e-posta 
sistemimiz gibi Tek Şifreyle 
yönetilmektedir.



Duyurular

LMS’ye giriş yaptığınız hocalarınızın yaptığı 
duyurular (varsa) doğrudan karşınıza çıkar



Ders Adı / Sınav Adı

Ders Adı / Konu Adı

Ders Adı / Konu Adı

Ders Adı / Ödev Adı

Ders Adı / Sınav Adı

Ders Adı

Ders Adı

LMS Anasayfanızın Genel Görünümü

Planlanan aktivitelerin 
göründüğü alanda yer alan 
‘Canlı Ders’e katılmak için bu 
alana tıklamanız yeterli.
Dersiniz Zoom üzerinden 
tanımlandıysa, web 
tarayıcınız sizi Zoom
uygulamasına 
yönlendirecektir.



Zoom Uygulaması

Açılan sayfada Zoom
uygulamasına açmanız 
gerekmektedir.

Hocanız derse henüz 
başlamadıysa, bu 
ekran karşınıza 
çıkacaktır. Hocanızın 
dersi başlatmasıyla 
Zoom uygulaması 
üzerinden dersiniz 
başlayacaktır.



Sanal Sınıf ve Perculus+

Perculus+ ile yapılan 
derslerde hocanız dersi 
henüz başlatmadıysa bu 
ekranla karşılaşırsınız. 
Dersle ilgili hocanızın 
yaptığı ‘5 dakika sonra 
başlıyoruz’ gibi duyuruları 
bu alanda görebilirsiniz.



Sunum Alanı:

Ders sırasında Eğitmenin ders kapsamındaki;
• Sunum dosyaları,
• Videolar,
• Ekran paylaşımı,
• Tahta gibi ders materyallerini görselleştirildiği alandır.

Kişiler Bölümü:
Derse katılan kullanıcıların (öğrenci, 
eğitmen) listelendiği bölümdür.

Mesaj Bölümü:
Ders içi yazışmaları bu bölümden 
yapabilir, ders sırasında dersin hocasına 
bu bölümden kolaylıkla soru sorabilirsiniz.

Soru Bölümü:
Ders sırasında eğitmenin sanal sınıftaki 
öğrencilere yönelttiği soruların 
listelendiği bölümdür.

Sanal Sınıf ve Perculus+

El Kaldırma Kısayolu:
Ders sırasında, sorularınızı ya da ders 
katkılarınızı yazılı olarak bildirmek yerine 
mikrofon ve kamera aracılığıyla da 
iletebilirsiniz. Ders sırasında elinizi 
kaldırdığınızda Eğitmen uygun gördüğü 
zamanda size söz hakkı verebilir.



Mikrofon ile Sesli İletişim

Mikrofon ile sesli iletişim:
Ders sırasında, hocanız size soru sorabilir, 
ya da size söz verebilir. Bu noktada 
hocanızın size mikrofon açma talebi 
göndermesiyle; sizin bu isteği 
onaylamanız ve daha sonra Chrome’un
mikrofonunuza erişmesine izin vermeniz 
gerekir.



Kamera Kullanımı

Kamera ile görsel ve sesli iletişim:
Ders sırasında, hocanız size soru 
sorduğunda, ya da söz verdiğinde 
kameranızı açmanızı da isteyebilir. Bu 
noktada hocanızın size kamera açma 
talebi göndermesiyle; sizin bu isteği 
onaylamanız ve daha sonra Chrome’un
mikrofonunuza ve kameranıza erişmesine 
izin vermeniz gerekir.



Ders 1

Ders 2

Derslerim Menüsü

Derslerim sayfasında 
bulunduğunuz dönem içerisinde 
almakta olduğunuz aktif dersler 
listelenmektedir. Bu derslerden 
birine tıklayarak dersin sayfasına 
erişebilirsiniz



Ders 1

Her ders için katılım bilgisi Ders 
Bilgi Kartında yer almaktadır.

Ders Sayfası (Kart Görünümü)

Dersin sayfasında ders 
kapsamındaki tüm 
aktiviteler (Sanal Sınıf, 
Ders Kayıtları, Sınav, Ödev, 
vb) listelenmektedir.



Ders Sayfası (Liste Görünümü)

Ders 1

Ders sayfası için 
Liste ve Kart 
olmak üzere iki 
farklı görüntüleme 
seçeneği 
bulunmaktadır.



Takvim

Ders 1

Ders 1

Ders 1 Ders 1

Takvim uygulamasında derslerin 
hocalarının sizin için planladığı tüm 
zamanlı aktiviteler (Sanal Sınıf – Canlı 
Ders, Ödev Son Teslim Tarihi, Sınav gibi) 
hatırlatıcı olarak yer alır.



Ders Eğitmeninin ödevle ilgili yaptığı açıklamalar bu bölümde yer almaktadır.

Yüklediğiniz ödev dosyası linki bu bölüme oluşturulur.

Ders Eğitmeni ödevle ilgili sisteme çeşitli belgeler yükleyebilir. Bu 
belgeler bu bölümde listelenir ve öğrenci ilgili belgeleri bu 
bağlantı yardımıyla bilgisayarına indirebilir.

Öğrenci tamamladığı ödev belgesini bu bağlantı yardımıyla 
sisteme TEK DOSYA olarak yükleyebilir. 
Ödev yüklemelerinde herhangi bir sorunla 
karşılaşılmaması için ödev birden fazla dosya olarak 
hazırlandıysa da birleştirilerek yüklenir.

Öğrencinin ödev yükleme sırasında sorun yaşaması ya da yanlış belge yüklemesi ihtimaline 
karşı, eğitmen tarafından öğrencilere birden fazla yükleme hakkı tanınabilir. Öğrenci kaç 
yükleme hakkı olduğunu ve bu haklardan kaçını kullandığını bu bölümden takip edebilir.

Ödevler



• LMS’ye tek şifre kapsamında erişim sağlanır.

• LMS’ye hızlı ve sağlıklı erişim sağlayabilmek için tavsiye edilen tarayıcı 

Google Chrome’dur.

• LMS’ye erişimde sorun yaşarsanız tarayıcınız üzerinden ‘Çerezler’i

temizleyerek ya da Gizli Mod (Incognito Mode) kullanarak sorunu 

giderebilirsiniz.

• LMS’de yaşadığınız sorunlar için öncelikle Öğrenci İşlerine daha sonra da 

Fakültenizin Uzaktan Eğitim Koordinatörüne ulaşmanızı tavsiye ederiz.

ALMS Tavsiyeleri



ALMS’ye girişte sorun yaşıyorsanız…

Öncelikle Chrome
Penceresinin sağ üst 
köşesinde yer alan 
simgeye ve açılan 
menüde ‘Ayarlar’a
tıklayın



ALMS’ye girişte sorun yaşıyorsanız…

Açılan sayfada 
‘Tarama verilerini 
temizle’ seçeneğine 
tıklayın.



ALMS’ye girişte sorun yaşıyorsanız…

Çerez ve diğer site 
verileri seçimi 
yanındaki kutucuğu 
seçip, ‘Verileri 
temizle’ dediğinizde 
LMS’ye erişim 
sağlayabilirsiniz.




