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LMS’E GİRMEDEN ÖNCE

 İnternet tarayıcınızın son sürümünü kullanmanız,

 Mobil cihazlarda Chrome Mobil tarayıcısını kullanmanız,

 Mobil cihazınızda tarayıcınızın güncel olması, güncel değilse  güncellemeniz,

 Sınava girmeden önce bir problemle karşılaşmamak için tarayıcınızın geçmişini 

temizlemiş olmanız,

 Tarayıcınız üzerinde yüklü olan eklentilerin pasif durumda olması,

 Mümkünse kablolu internet kullanılması veya güçlü bir Wi-fi ağına bağlanılması ve 

ortak alanlardaki Wi-fi bağlantılarının kullanılmaması gerekmektedir.



Kullanıcı adına öğrenci numaranızı , şifreye

ise TC kimlik numaranızı yazarak ALMS’ye

giriş yapabilirsiniz. Giriş sayfasında dil seçimi

yapabilir, varsa yayınlanmış duyuruları

görebilirsiniz.

GİRİŞ SAYFASI



ANASAYFA



Sağ üst menüde yer alan araç çubuğu ve 

işlevleri aşağıda yer almaktadır

SAĞ ÜST MENÜ

Gelen bildirimlere bu simge üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bizlere karşılaştığınız bir hatayı iletmek için geri bildirim formuna bu simgeye tıklayarak 

ulaşabilirsiniz.

Bu simge ile sistemde kayıtlı bilgilerinizi ve profil resminizi görüntülemek ya da düzenlemek, 

Dil seçimini değiştirmek veya hesabınızdan çıkış yapmak için bu butona tıklayabilirsiniz.



Size atanan derslere, sol menüdeki Derslerim sekmesi aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Görüntülemek istediğiniz derslerin ismine tıklayıp, ders içeriğine eklenen aktiviteleri 

görüntüleyebilirsiniz.

DERSLERİM



Solda ana menü yer almaktadır. Dersimizi seçtikten sonra karşımızda; Ders hakkında 

bilgilendirme kartı, eğitmen bilgisi, ders ile ilgili duyurular, ders ile ilgili tartışmalar ve 

dersin aktiviteleri olan sanal sınıf, dersin sunusu ve dersin içeriği yer alacaktır.

DERSİN ANA SAYFASI



TAKVİM
Takvim kısmında günlerin üzerinde sanal sınıf dersleriniz, ödevleriniz, sınav tarihleriniz, videolarınız,

E-dersleriniz gözükecektir. Günlerin üzerine tıkladığınızda hangi saat aralığında olduğu ve başlıkları

detaylı bir şekilde yazmaktadır.



NOT ÇİZELGEM

Takvim kısmında günlerin üzerinde sanal sınıf dersleriniz, ödevleriniz, sınav tarihleriniz, videolarınız,

E-dersleriniz gözükecektir. Günlerin üzerine tıkladığınızda hangi saat aralığında olduğu ve başlıkları

detaylı bir şekilde yazmaktadır.



Üst menü’de bulunan mesajlar butonuna tıkladığınızda karşınızda aşağıdaki gibi kişiler (hocalarınız) 

ile bireysel veya grup olarak konuşmalarınız gözükecektir. Duyurular kısmından duyuruları takip 

edebilir, Forum kısmında tartışmalar yapabilir sorunlara cevaplar verebilirsiniz 

İLETİŞİM ARAÇLARI



lms.uludag.edu.tr

BAŞARILAR DİLERİZ …


