
 

Temel Kavramlar 

Kavram Tanımı Erişim Noktası 

STIX 
(Student Teacher 

Information Exchange) 

Üsküdar Üniversitesi Yazılım Planlama Birimi tarafından geliştirilmiş ve öğrencilerimiz ile duyuru, dokuman 
(500MB ile sınırlıdır) veya ödev paylaşmak için kullanılan web sitemizdir. Öğrencilerimiz sistemi yaygın ve etkin 
olarak kullanmaktadır.  
Uzaktan eğitim sürecinde STIX sadece öğrencilerimiz ile duyuru ve bilgilendirme amacıyla kullanılacak olup 
dokuman ve tüm diğer içerijk paylaşımları LMS veya Zoom üzerinden yürütülecektir. 

https://stix.uskudar.edu.tr/ 
 

kullanıcı adı: UU e-mail adresi 
şifre: e-mail şifreniz 

LMS* 
(Learning 

Management System) 

Bünyesinde Perculus sanal sınıf uygulaması da yer alan öğrencilerimiz ile tüm akademik etkileşimlerimizi 
yürütebileceğimiz paylaşım mecrasıdır. Proliz ile entegre olup tüm öğretim elemanlarımızın verdiği dersler sanal 
sınıf olarak sisteme giriş yapıldığında görünmektedir. Arasınav sonrası öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz için 
eğitim LMS üzerinden de yürütebileceklerdir. Öğrenciler ile ders notu, dokumanlar ve ders anlatım videolarınızı 
asenkron (gerçek zamanlı olmayan) olarak öğrencilerimiz ile paylaşabilirsiniz. 

https://lms.uskudar.edu.tr/ 
 

kullanıcı adı: TC kimlik numaranız 
şifre: OBS şifreniz 

BandiCam 
(Ekran kayıt programı) 

Kayıt işlemi başladığında bilgisayarınızdan anlatmakta olduğunuz dersin ekran görüntüsünü alarak video dosyası 
olarak kaydeden uygulamadır. Bu sayede öğrencilerimiz ekranınızda açtığınız ders notlarını, sunumlarınızı ve 
anlatımlarınızı (sesinizi) ders notu olarak video formatında izleyebileceklerdir. Öğretim üyelerimiz kendi kişisel 
bilgisayarları üzerinden bu uygulama dışında farklı ekran kayıt uygulamaları da kullanabilirler. 

UE sorumlu öğretim üyesi 
tarafından planlanan ofislerdeki 

bilgisayarlarda kullanılabilir. 

Onedrive 

OneDrive (daha önce bilinen adıyla SkyDrive, Windows Live SkyDrive ve Windows Live Folders) Microsoft'un 
sunduğu bir çevrimiçi dosya depolama ve paylaşma hizmetidir. OneDrive,  Office 365’in veya SharePoint 
Server’ın ayrılmaz bir parçasıdır ve bulutta dosyalarınızı depolayabileceğiniz, paylaşabileceğiniz 1TB’lık bir alan 
sunar. OneDrive ile dosyalarınızı istediğiniz cihazdan güncelleştirebilir ve paylaşabilirsiniz.  

https://www.office.com/ 
 

kullanıcı adı: UU e-mail adresi 
şifre: e-mail şifreniz 

Zoom 
(Senkron Toplantı 

Programı) 

Öğrencileriniz ile Zoom üzerinden senktron toplantı / ders yapmak içim kullanılan servistir. https://zoom.us/ 
adresinden 40 dk süre ile / 100 katılımcı için oturum açabilirsiniz.  
Daha yüksek kapasiteli öğrenci katılımları için Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü ile iletişime geçebilirsiniz. 

https://zoom.us/ 

* LMS üzerinden veya Bandicam üzerinden derslerin video çekimini, teknik yeterliliği olan öğretim üyelerimiz kendi kişisel bilgisayarlarından yapabilirler. 
Teknik yeterliliği olmayan öğretim üyelerimiz ise UE sorumlusu tarafından hazırlanan ofislerde planlanacak takvim çerçevesinde yürütülebilecektir. 
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