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İÇERİK
Geliştirme ve Tasarım Birimi ne yapar?
UZEM
bünyesinde
verilmekte
olan
programlardaki derslerin eğitim
materyallerini hazırlamaktadır. Her program
için dönemde ortalama 8 dersin materyali
hazırlanmaktadır ve her ders için 14 haftalık
ders materyali düzenlenmektedir.
Öğretim elemanlarının talepleri doğrultusunda
ilgili ders için animasyon, simülasyon, mikro
eğitim, video veya etkileşimli diğer ders
materyalleri hazırlanmaktadır. Bu sürecin
sağlıklı yürümesi için öğretim üyesi ve
bölümden sorumlu içerik ekibi üyesi sürekli
olarak birlikte çalışmalıdırlar.
Birimizce eğitim verilen bölüm dersleri senkron
ve a-senkron olarak yürütülmektedir. Her ders
için ders sunusu ve indirilebilir e-ders (pdf
formatında) öğrencilere sunulmaktadır.
Canlı dersler kayıt altına alınıp öğrencilerin
asenkron olarak sürekli erişimi için sistemde
tutulmaktadır. Bu içerikler öğretim üyelerinden
.ppt veya .doc formatında talep edilmekte,
birimimiz içerik personellerince öğrenciye
sunulacak formatta hazırlanmakta, SCORM
standartlarına uygun olarak paketlenmekte ve
LMS personellerince sisteme yüklenmektedir.

Neler yapıldı
Sizlerden beklentilerimiz,
1.Dönem başlamadan en geç iki hafta önce dersin ilk yedi haftası
gönderilmesi;
2.Vize haftası öncesi kalan yedi haftalık ders içeriği gönderilmesi;
3.Ders içerikleri program koordinatörleri tarafından dersle ilgili içerik
personeline gönderilmesi;
4.Hazırlanacak ders içeriğin her haftası özet bir powerpoint sunumu ile
genişletilmiş bir Word dokümanı şeklinde gönderilmesi gerekir.

ÖRNEK

5.Hazırlanacak powerpoint sunumu size gönderilen “tema.pptx”
üzerinden hazırlanacak olup, ” Powerpoint Sunumu Düzenleme Kuralları
” uygulanarak hazırlanmalıdır.
6.Gönderilen tema dosyalarında standart ayarlar üzerinde değişiklik
yapılmayacaktır.
7.Hazırlanan ders içerikleri uzun vadede düşünülerek hazırlanacak ve
sonradan yapılacak değişikliler dönem başından önce istenecek.
8.Ders içeriğinin geliştirilmesi hususunda sorumluluk dersin öğretim
elemanına aittir ve geliştirilmek istenilen ders içeriği için ilgili öğretim
elemanı ile içerik personeli senkron çalışacaktır.
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AKADEMİK LMS (ALMS)
Eğitim Yönetim Sistemi
LMS kısaltmasının açılımı İngilizce "Learning Management
System" şeklindedir. Learning Management System kavramı
Türkçe 'de "Öğrenme Yönetim Sistemi" anlamına gelmektedir.
ALMS, Advancity bünyesi içinde geliştirilmiş yüzde yüz yerli
yapım bir eğitim yönetimi sistemi (LMS) yazılımıdır.
• ALMS, web tabanlı bir ürün olduğundan herhangi ekstra
bir yazılım kurmanıza gerek yoktur.
• İnternete bağlandığınız herhangi bir aygıt (PC, dizüstü
bilgisayar, tablet, mobil), Internet bağlantısı ve
aygıtınızda kurulu bir Internet gezgini yazılımı (Internet
Explorer, Firefox, Safari vb.) ile ALMS ’i kullanabilirsiniz
herhangi ekstra bir yazılım kurmanıza gerek yoktur.
• İnternete bağlandığınız herhangi bir aygıt (PC, dizüstü
bilgisayar, tablet, mobil), Internet bağlantısı ve
aygıtınızda kurulu bir Internet gezgini yazılımı (Internet
Explorer, Firefox, Safari vb.) ile ALMS’i kullanabilirsiniz.

Yönetici Arayüz Ana sayfası

Öğrenci ve Öğretmen Arayüz Ana sayfası Örnek

ALMS Aktiviteler
ALMS uygulamasında eğitim ve öğretim faaliyetlerini
destekleyen aktiviteler bulunmaktadır.
• Ödev, e-ders, sınav, forum, doküman, sanal sınıf, anket ve
video
• Aktiviteleri başlangıç ve bitiş tarih ve saatlerine göre ve
haftalara göre planlama
• Aktiviteleri sınıflara ve sınıf içi gruplara atama
• Aktiviteler arasında öncelik planlaması
• Tüm aktivite tipleri için tamamlanma tarihi belirleyebilme
• Video içeriklerine istenen anda soru eklenebilmesi ve
böylece takibin detaylı bir şekilde ölçülebilmesi
• Doküman ve metin olarak ödev ataması yapabilme
• Gelen ödevleri notlandırma ve geri bildirim yapma
• Son teslim tarihi belirleme ve boyut kısıtlı koyabilme
• Ders, gruba özel veya genel forumlar oluşturma ve
• Kullanıcıların dâhil oldukları forumları tek noktadan takip
olanağı
• Ders arşivi sayesinde kullanıcıların tamamlanmış
eğitimlere de ulaşabilmesi
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PERCULUS SANAL SINIF/TOPLANTI PLATFORMU
Perculus, çok sayıda özelliği eşsiz bir online buluşma
deneyimi sunmaktadır.
Çalışma arkadaşlarınız, öğrencileriniz, müşterileriniz ya da
bayilerinizle yapacağınız online eğitim, toplantı
veya
seminerlerde Perculus sistemi ile webcam ve mikrofonunuz ile
görüntü ve sesinizi paylaşabilir, dokümanlar üzerinde
çalışabilir, sunum yapabilirsiniz. Bunun gibi daha çok sayıda
özellik, Perculus içindeki standart modüller ile gelmektedir.
Perculus, kolay yönetim arabirimleri ile basit bir şekilde canlı
oturumlar başlatma, katılımcı davet etme ve kullanıcı
yönetimi olanakları sunar.
Perculus Yönetici veya Öğretim Üyelerinde Görünen Ara yüz
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Perculus Öğrencilerde Görünen Arayüz Örnek

Perculus Özellikleri
• Perculus Ekran Sesli ve Videolu
Görüşme Platformu: Web kameranız
varsa görüntünüzü, mikrofonunuz
varsa sesinizi diğer katılımcılar ile
paylaşabilirsiniz. Aynı şekilde diğer
katılımcılar da yönetici izin verirse
sizinle
ses
ve
görüntülerini
paylaşabilirler.

• Sunum Paylaşma: Microsoft Powerpoint, Word, Excel, Adobe
PDF gibi dosyalar, her türlü resim
(jpg,png,gif),
paylaşılabilmektedir.
Bu dosyalar üzerinde tüm katılımcılar
ortaklaşa çalışabilir, çizim araçlarını kullanarak not alabilir ve çizim
yapabilirler. Perculus'un sekmeli beyaz tahta yapısı ile istediğiniz
kadar sunumu ayrı ayrı sekmelerde açıp, sunumlar arasında tek
tıklama ile geçiş yapılabilir.

• Ortak Yazı Tahtası: Fikirlerinizi çizerek ve yazarak anlatmanız
için beyaz tahtayı kullanabilirsiniz. Yazıp çizdiklerinizi herkes
görsün, diğer katılımcılar da bu sürece katılsın. Normal tahtaya
üstünlüğü ise beyaz tahtaya istediğiniz dosya, sunum ya da resmi
koyup üzerinde çizim yapmanız ya da yazı yazmanız mümkün.
Sadece yazı ve çizim değil, şekil çizmeniz, şekilleri taşımanız ve
döndürmeniz de ayrıca bulunan özellikler.

• Anlık Yazışma (Sohbet): Kamerası ve mikrofonu olmayan
katılımcılar da Perculus'ta kendilerini yazarak ifade edebilirler.
Hatta kişiye özel mesaj gönderme özelliği ile diğer katılımcılarla
özel yazışma yapmak da mümkün, tabii eğer oturum yöneticisi özel
mesajlaşma özelliğini kapatmadıysa.
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• Anket: Sanal toplantılarda, özellikle eğitimlerde yaşanan en
büyük
sıkıntılardan
biri
de katılımcıların
dikkatlerinin
dağılabilmesi. Bunun en iyi yolu da belli aralıklarla anlık anket
düzenlemek ve katılımcıların geri bildirimini alarak dikkatlerini
çekmeyi başarmak. Düzenlenen anketlere kimlerin ne ve ne
kadar sürede cevap verdiği bilgileri de raporlanabiliyor.
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• Not Alma: Günlük toplantılarda her zaman not alan birisi vardır.
Ancak toplantıya katılanlar, notları toplantı ve ders sonrasında
gördükleri için çoğu zaman bu notlar eksik ya da yanlış olur,
bunların düzeltilmesi için de ayrıca yazışmalarla zaman
kaybedilir. Not alma modülü sayesinde tüm katılımcıların
gördüğü bir alanda notlar alınır, eksik ya da yanlış not
tutulmasının önüne geçilir.

ÖRNEK
• Ekran Paylaşımı: Bazen sunum ya da elinizde dokümanlar, bir
konuyu anlatmak için yeterli olmayabilir. Bunun için ekranınızda o
an açık
olan bir programı göstermek, video izletmek
isteyebilirsiniz. Bunun için Perculus ekran paylaşımı aracını
kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ekranınızı paylaşmak, o an
odada olan herkes ekranınızı izlemeye başlar.
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MARMARA UZEM’DE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÜRÜTÜLMESİ;

UZEM (Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi)
sistemiyle
yürütülecek
dersler
birimimize
bölüm
koordinatörü/program koordinatörü aracılığıyla veya UZEM ile
ilgili derslerin öğretim elemanları ile iletişime geçilebilecek ilgili
kişiler tarafından ders programları, canlı derslerin gün ve saatleri,
derslerin kredileri, ilgili derslerin öğretim elemanlarının ve ilgili
kişilerin iletişim bilgileri UZEM birimine iletilmesi gerekmektedir.
Öğretim elemanları BYS ’ye (Bilgi Yönetim Sistemi) giriş için
kullandıkları kullanıcı adı ve şifresiyle UZEM sistemine
http://uzem.marmara.edu.tr/ adresinden giriş yapabileceklerdir.

Öğretim elemanlarının BYS’de bulunan UZEM aracılığıyla
verilecek dersleri ve ilgili dersin öğrencileri kayıt işlemleri bittikten
sonra UZEM sistemine akademik takvim dönem başlangıç tarihleri
içinde senkronizasyon ile otomatik olarak aktarılacaktır. BYS’den
sonra uzaktan eğitim sistemine de ALMS kaydınız otomatik olarak
yapılmış olacaktır. Kayıtlar gerçekleştikten sonra BYS sistemi
üzerinden seçmiş olduğunuz dersler UZEM’in sisteminde
görülecektir. Dönem başlangıcından itibaren canlı derslerde ders
programında belirtilen gün ve saatte başlamaktadır.

Canlı derslerde öğretim elemanlarının da canlı ders
açma işlemini bilmesi gerekmektedir. ( UZEM birimi
tarafından canlı ders açma, aktivite ekleme vb. videolar
yer almaktadır. UZEM sisteminde de duyurular
kısmından bu videolara ulaşabilirsiniz.)

Derslerde öğrencilere ders notları, e-öğrenme içeriği,
videolu dersler, sanal sınıf uygulamaları gibi materyaller
sunulmaktadır, forum tartışmaları, online sınavlar,
anketler vb. aktiviteler ile dersler desteklenmektedir.
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