UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA E-ÖĞRENME (ÖĞRENİM YÖNETİM SİSTEMİNE) GİRİŞ İŞLEM BASAMAKLARI
Google Chrome veya Internet Explorer gibi tarayıcıların adres çubuğuna http://uzem.odu.edu.tr yazılır veya Üniversitemiz ana
sayfasında bulunan Uzaktan Eğitim Merkezi linki tıklanır. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi web sayfası içerisinden
“Öğrenim Yönetim Sistemi” linki tıklanır. Tüm işlemleri hiç yapmadan tarayıcınızın adres çubuğuna http://oys.odu.edu.tr yazılarak
da Öğrenim Yönetim Sistemi web sayfasına erişilebilir.

Öğrenim Yönetim Sistemi web sayfasında sisteme girerek derslerinize erişebilmeniz için kullanıcı adınızı ve şifrenizi giriniz. Kullanıcı
adınız öğrenci numaranızın başına “o” harfi eklenerek oluşturulmuştur. Yeni öğrenci numaranız 12345678901 ise kullanıcı adınız
o12345678901 şeklindedir. Parolanız ise TC kimlik numaranızın ilk 6 hanesidir. Parolanız geçici olarak belirlenmiştir. Sisteme giriş
yaptığınızda parolanızı güncellemeniz gerekmektedir. Sistemde kayıtlı olan e-posta adresi üniversitemizin size tahsis etmiş olduğu
e-posta adresidir. Parola sıfırlama vb. durumlarda kurumsal e-posta adresinize bilgi gidecektir. Eğer arzu ederseniz e-posta
adresinizi, profil fotoğrafınızı güncelleyebilirsiniz. Ancak kullanıcı adını kesinlikle güncellemeyiniz. Kullanıcı adınız o12345678901
şeklinde kalmaya devam etmelidir.

Yukarıda açılan ekranda üzerinize atanmış olan dersleri göreceksiniz. Bu derslerden birine tıkladığınızda, dersin haftalık olarak
yüklenmeleri ekranda görünecektir. Sesli ders materyali, PDF dokümanı, örnek sorular, ders hakkında genel bilgiler gibi verilere
ulaşabileceksiniz. Bu kısımda sistem sizin tüm hareketlerinizi kaydetmektedir. Ortak zorunlu Dersler Bölüm Başkanlığı,
öğrencilerimizin hangi dersin hangi haftasındaki hangi materyali incelediğine kadar tüm verileri görebilmektedir. Bu anlamda
sizlerin yapmış olduğu çalışmalar ilerleyen süreçte devamsızlık ve/veya kanaat notu olarak değerlendirilmek istendiğinde detaylı
verilere ulaşılabileceği için öğrencilerimizin ders materyallerini düzenli olarak takip etmeleri, olması halinde de danışmanlık ve canlı
derslere katılmaları önerilmektedir. Ders yazılımlarınızla ilgili problemlerinizi bağlı olduğunuz birimdeki öğrenci işleriyle, dersin
sınavları ve notlarıyla ilgili soru ve sorunlarınızı Ortak Zorunlu Dersler Bölüm Başkanlığıyla, sisteme giriş veya içeriklere erişimle
ilgili problemlerinizi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile irtibata geçerek çözebilirsiniz.
Ortak Zorunlu Dersler Bölüm Başkanlığı: 0 452 226 10 00 (1625 ), 0 452 223 14 86 (4508 - 4509), ortakdersler@odu.edu.tr
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi: 0 452 233 48 65 (4136 - 4137), uzem@odu.edu.tr

