UZEM OYS SİSTEME GİRİŞ BROŞÜRÜ
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ

Açıklama 1
Uzaktan eğitim yönetim sistemine giriş yapmak için
öncelikle Google Chrome tarayıcısı kullanılarak
üniversitemiz web sayfasına
(http://www.ebyu.edu.tr/tr/) giriş yapılmalıdır.

Açıklama 2
Üniversitemiz sayfasında Etkinlikler altında bulunan
uzaktan eğitim merkezi linkine tıklanarak
http://uzem.ebyu.edu.tr/sayfasına giriş yapılmalıdır.
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Açıklama 3
Uzaktan Eğitim Merkezi sayfamızdan Erzincan OYS linkine tıklayarak öğretim yönetim
sistemine (http://oys.ebyu.edu.tr) giriş yapılmalıdır.
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Açıklama 4
Uzaktan eğitim yönetim sistemine giriş yapmak için size ait kullanıcı adı ve şifre yazılarak sisteme giriş yapılmalıdır.
 Kullanıcı adı kısmına, öğrenci numaranızın başına “o” harfi ekleyerek öğrenci numaranızı yazınız.
 Şifre kısmına size ait şifrenizi yazdıktan sonra “Giriş Yap” butonuna tıklayarak sisteme giriş yapmalısınız.
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*** Sisteme ilk kez giriş yapacak öğrenciler, UBS Öğrenci Otomasyonu (http://ubs.erzincan.edu.tr/)
kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yapacaklardır.

Açıklama 5
Bu bölümde:
 Ana Sayfaya gidebilir,
 Sık sorulan sorulara ve çözümlerine ulaşabilir,
 Destek butonuna tıklayarak, sormak istediğiniz soruları
iletebilir,
 Şifrenizi değiştirebilir,
 Çıkış butonuna tıklayarak sistemden çıkış yapabilirsiniz.

Açıklama 6
Bu bölüm:
 Size ait olan dersler ve saatleri hakkında bilgi
vermektedir. Dersin adına tıklayarak ilgili derse ait sanal
sınıf, ders içeriği (kaynaklar) ve dersle ilgili bilgilerin yer
aldığı sayfaya giriş yapabilirsiniz.
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Açıklama 7
Bu bölümden:
 Sizi ilgilendiren önemli duyuruları
(dersler, sınavlar, sisteme giriş ve
sınava giriş broşürü vb.) takip
edebilir ve görüntüleyebilirsiniz.

Açıklama 9

Açıklama 8
Bu bölüm:
 Aktif olan ya da yaklaşmakta olan
ders etkinlikleri ile ilgili bilgi
vermektedir.
 Aktif derse katılabilmek için ders
adı yanındaki “Katıl” butonuna
tıklamalısınız.

Bu bölüm:
 Sistemde yapmış olduğunuz “Son
Girişler” hakkında bilgi
vermektedir.
 Ders adına tıklayarak son
izlediğiniz sanal sınıf kaydına
yeniden ulaşarak, dersi yeniden
izleyebilirsiniz.
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Bir önceki sayfalarda yer alan (4. Sayfa – Açıklama 6) da belirtildiği gibi ilgili ders adına tıkladıktan sonra bu ekran açılmaktadır.

Açıklama 10
Bu bölümden:
 İlgili derse ait olan ders içeriğine
(kaynağına) ulaşabilirsiniz.

Açıklama 11
İlgili ders adına tıkladıktan sonra açılan bu
ekranda sanal sınıfa giriş yapabilmek için:
 O haftaya ait olan bölümde yer
alan “Kaydı İzle” butonuna
tıklayınız.
 Tıkladıktan sonra bir sonraki sayfa
açılacaktır.

Açıklama 12
Bu bölümden de:
 Kayıtlı olduğunuz dersin saatini,
 Dersi anlatan öğretim elemanının
bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
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Kaydı izle butonuna tıkladıktan sonra açılan sanal sınıfa giriş yaptınız.
Dersin
Süresi

Açıklama 13
Bu bölümden:
 Ders içeriklerini
görebilirsiniz.

TÜRK DİLİ SUNUSU

Açıklama 14
Bu bölümden:
 Dersle ilgili sorularınızı,
ders hocasına sorabilirsiniz.

Açıklama 15
Kullanıcı listesi bölümünden:
 Diğer kullanıcıları
görebilirsiniz.
 Ders hocasından sesli ve
görüntülü söz hakkı
isteyebilirsiniz.

Açıklama 16
Bu bölümden:
 Dersin hocasının yayınladığı
soruları görebilir ve bu
sorulara cevap verebilirsiniz
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