
Uzaktan Eğitim Öğrencileri İçin 

Öğrenme Yönetim Sistemi 
Kullanım Kılavuzu



- Aksis Kullanıcı adı parolasını unutan kullanıcılar “Parolamı Unuttum” Butonuna 
tıklayarak parolalarını değiştirebilirler.

- SOL BLOKTA BULUNAN

“Profilim” butonuna tıklandığında gelen ekrandan:
- Detaylı Not Dökümü alınabilir.
- Bilgilerimi Senkronize et butonu ile öğrenci bilgileri ve kayıtlı olunan dersler güncel-
lenebilir.
- Ders Profilleri sekmesinde kayıtlı olunan derslerin listesi görünür.
- Giriş Eylemleri sekmesinde Siteye ilk ve son erişim tarihleri görünür.

“Takvimim” butonuna tıklandığında gelen ekrandan:
- Geçmiş ve gelecek sınav tarihlerine erişilir.
- Günlük, Ha�alık Canlı ders programına erişilir.

“Çıkış Butonu” ile sistemden çıkış yapılır.

“Senkronize Et” butonuna tıklandığında öğrenci bilgileri ve kayıtlı olunan dersler 
güncellenebilir.

“Anasayfa” butonuna tıklandığında sağda resmi bulunan ekran görünür

“Derslerim” menüsünden kayıtlı olunan tüm derslere her sayfadan hızlı erişim sağlanır.

“Canlı Dersler” menüsünden Canlı Ders Programına ve Canlı Ders Sistemine her say-
fadan hızlı erişim sağlanır.

“Sınavlarım” menüsünden Dönemde Alınan Sınav Notlarına ve Sınav Giriş Belgesine 
her sayfadan hızlı erişim sağlanır.

“Duyurular” butonundan tüm duyurular ekranına her sayfadan hızlı erişim sağlanır.

“Çözüm Merkezi” http://auzef.iu.edu.tr/cozum/ ekranına her sayfadan hızlı erişim 
sağlanır.

- SAĞ BLOKTA BULUNAN

“Ders Ara” kutucuğu ile kayıtlı olunan dersleriniz arasından arama yapılabilir.

“ Canlı Ders Takvimi ”  alanından içinde bulunulan güne ait canlı ders saatleri ve 
isimleri görünebilir. “ Tüm Takvimi Gör ” butonuna tıklanarak tüm takvime erişilebilir.

“ Duyurular ” alanından tüm duyurulara erişilebilir.

- ORTA BLOKTA BULUNAN 

“ Derslerim ” alanından kayıtlı olunan derslerin listesi bulunur.

“ Materyal Görüntüleme Oranı ” her derse ait içeriklerin görüntülenme oranını gösterir.

“ Canlı Ders Devamlılığı ” canlı derslere katılım sayısını ha�alık olarak gösterir.

- DERS İÇERİKLERİ SAYFASI
 
En üstte bulunan “Menü” butonuna tıklanarak Ana menüye ulaşılır.
 

Sol Blokta 14 ha�alık tüm içeriklere ulaşılır.
  Ders Notu
  Ders Sunumu
  Canlı Ders Kaydı
  Ödev İlanı
  Ek materyaller
  Sağ Blokta ders içerikleri görüntülenir.

  ue.istanbul.edu.tr adresinden “Aksis Kullanıcı adı parolası” ile sisteme giriş yapılır.

ekran görüntüsü yok


