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1. LH-UZEM SİSTEMİ HAKKINDA 
 

Özel Lokman Hekim Eğitim Kurumları – Uzaktan Eğitim Merkezi (LH-UZEM) 2019-2020 

Eğitim Öğretim Yılında faaliyetlerine başlamıştır.  

 

LH-UZEM tarafından hazırlanan bu kılavuzda, online eğitim portalı üzerinde bulunan 

derslerin nasıl takip edileceğini ve bu sistemin nasıl kullanılacağına dair bilgiler yer 

almaktadır.  

 

1.1 SİSTEME GİRİŞ 
 

LH-UZEM Uzaktan Eğitim Portalı’na giriş yapabilmeniz için herhangi bir ek yazılıma 

ihtiyacınız bulunmamakta birlikte sorunsuz bir online eğitim sürdürebilmeniz için 

bilgisayarınızda bulunan internet tarayıcılarından Google Chrome ile sisteme giriş yapmanız 

önerilmektedir. 

 

Bilgisayarınıza sorunsuz bir şekilde Google Chrome indirmek için aşağıdaki bağlantıyı 

ziyaret etmeniz ve ilgili yönlendirmeleri takip etmeniz yeterli olacaktır.  

 

İndirme Linki : https://www.google.com/intl/tr_tr/chrome/ 

 

Özel Lokman Hekim Uzaktan Eğitim Merkezi web sayfasına 

https://uzem.lokmanhekimasml.com adresinden erişim sağlayabilirsiniz. E-Ders Sistemine 

giriş içinde açılan sayfada yer alan “E-Ders Sistemine Giriş” linkine tıklamanız yeterli 

olacaktır.   

 

https://www.google.com/intl/tr_tr/chrome/
https://uzem.lokmanhekimasml.com/


 
 

 

 

 

 

 

1.2 SİSTEME GİRİŞ EKRANI 
 

 
 

 

Kullanıcı Adı 

Şifre 



 

 

1.3 KULLANICI ADI VE ŞİFRE BELİRLEME 
 

LH-UZEM Uzaktan Eğitim Portali’ne  sizlere verilen  “kullanıcı adı” ve “şifre” ile giriş 

sağlayabilirsiniz.  

Giriş aşamasında sorun yaşayanlar akademik personelimize uzem@lokmanhekimasml.com 

adresine mail göndermeleri durumunda LH-UZEM destek birimimiz tarafından mail yoluyla 

şifreleri iletilecektir.  

 

1.4 GİRİŞ SAYFASI / ANASAYFA 

 

LH-UZEM Uzaktan Eğitim Portalı’na giriş yaptığınızda “Anasayfa” ekranı açılacak. 

 
Öğretmen Karşılama Ekranı 

 
 
Öğrenci Karşılama Ekranı 

 
 

 

 
 
 

mailto:uzem@lokmanhekimasml.com


1.5 GİRİŞ SAYFASI / OTURUMLAR 

 
“Oturumlar” Sekmesi altında öğretmenler Oturum ekle menüsüne tıklayarak öğrenciler 

için yeni bir ders oluşturma ekranına ulaşır. 

 

 
 

 

Oturum Ekle Ekranı 

 
 

 

“Oturumlar” Sekmesi altında Öğrenciler öğretmenlerin oluşturmuş oldukları işleyecekleri 

dersleri görürler zamanı gelmiş dersin üstünü (derse Başla ) tıklayarak derse katılır. 

 

Öğrencinin katılacağı ders ekranı 

 

Önceden 
Oluşturulan 

Dersler 

Dersin Adı 

Dersin Açıklaması 

Dersin Tarihi ve Saati 

Derse Başlamadan Önceki Öğretmen için 
Hazırlık Süresi 

Dersi Görecek Sınıflar 

Dersin Süresi 

Öğrencinin 
Katılacağı Dersin Adı 



1.6 GİRİŞ SAYFASI / DOSYALAR 

 
 
“Dosyalar” Sekmesi altında öğretmenler derslerinde öğrenciler için hazırlamış oldukları 

dokümanları ( PDF ve JPG ) yükledikleri bölüm. 

Not: Karışıklığı önlemek amacı ile öğretmenler önce kendi okuluna ait klasörün içine girerek 

kendi adına yeni bir klasör oluşturup dokümanlarını yüklemeleri uygun olur. 

 
Dosyalar Yükleme Ekranı 

 

 
 
 
 
“Raporlar” Sekmesi altında Öğretmenler dersten sonra işledikleri der ile ilgili raporlar 

aldıkları bölüm Örnek: kaç kişinin – kimlerin derse katıldıkları – sorulara verdikleri cevaplar 

 

 

1.7 GİRİŞ SAYFASI / RAPORLAMA 

 

Raporlama ekranı 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dosya Yükle 

Yeni Klasör Oluşturma 



 

1.8 SİSTEM KONTROLÜ 

 

LH-UZEM Uzaktan Eğitim Portalı’nda oluşturmuş olduğunuz “Sanal Sınıf Aktivitesi” ne 

başlamadan önce, oturum için gerekli sistem gereksinimlerinin doğru çalışıp çalışmadığının 

kontrol edilmesi amacıyla “Sistem Kontrolü” penceresi karşınıza çıkacaktır.  

Sistem Kontrolü – Durum bölümünde Perculus+ ta oturum açılması için gerekli olan kamera, 

mikrofon ve ekran paylaşımı durumu gözden geçirilir ve kullanıcıya geri bildirimde 

bulunulur.  

 

 
 

 

UYARI :  
Bu bölümde 

tarayıcımızın sol üst 
bölümünde 

kameranın açılması 
için izin istenmekte 

İZİN VERİYORUM 
bölümü tıklanmalı 



 

 

 



 
 

Sistem Kontrolü – Durum bölümünde yer alan;  

a) Kamera testi yardımıyla kameranızın doğru çalışıp çalışmadığını test edebilirsiniz. 

“Kameranızı Seçiniz” menüsüne girip mevcut kameranızı seçtikten sonra kamera 

sorunsuz çalışıyorsa kamera bölümü açılır ve bilgisayarınızın monitörü üzerinde ilgili 

alanda kendinizi görebilirsiniz.  

b) Mikrofon bölümünde ise bilgisayarınızda bulunan mevcut mikrofonlarınızın listesi 

bulunmaktadır. Doğru mikrofonu seçerek, mikrofonunuzun doğru çalışıp 

çalışmadığını test edebilirsiniz.  

c) Bağlantı bölümünde de bilgisayarınızın mevcut internet bağlantı hızını test 

edebilirsiniz. Mevcut sistem için yükleme ve indirme hızı olarak tavsiye edilen 

bağlantı hızı 1 Mbit/s dir. Bağlantı hızını kontrol etmek için ekranda bulunan “Testi 

Başlat” butonuna tıklayarak testi başlatabilirsiniz. Test sonucunda bilgisayarınızın 

yükleme ve indirme hızının ne kadar olduğunu görebilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.9 BÖLÜMLER VE İŞLEVLERİ 

 

Perculus+ oturumuna başladığımız zaman karşımıza gelen görünüm üzerinde bulunan 

menüleri ve işlevlerini detaylı olarak açıklayalım.   

 

 
 

1) Ortak Alan Bölümü  

Eğitimcinin üzerinde ders anlattığı bölümdür. Ortak Alan Bölümü; eğitmenin ders 

içerisinde kullanacağı Beyaz Tahta, Resim (jpeg, png), Video (mp4), Ses (mp3), 

Doküman (pdf) ve Ekran Paylaşımı (Ekranınızın Tamamı, Uygulama Penceresi, 

Chrome Sekmesi) yaptığı ve kullanıcıların gözlemlediği bölümdür.  

 

Not: Ders içerisindeki eğitimle ilgili tüm faaliyetler bu bölümde gerçekleşir. Bir 

kullanıcı “Ortak Alan Bölümü” üzerinde işlemler gerçekleştirebileceği gibi, birden 

fazla kullanıcı da ortak alan üzerinde yetkilendirmeye sahip olup işlemler 

gerçekleştirebilir.  

 

2) Paylaşım Düğmesi 

Ortak Alana Bölümünde görüntülenecek görüntünün (Beyaz Tahta, Doküman ve/veya 

Ekran Paylaşımı) eklendiği düğmedir. Paylaşım düğmesi ortak alanda görüntülenecek 

olan görüntünün seçilmesini sağlayan düğmedir.  

 



 

 Beyaz Tahta, eğitimcinin ortak alanı katılımcılar ile etkili kullanabilmesi 

için tasarlanmıştır.  

 Doküman Yükle ile bilgisayarınızda bulunan doküman ve video yükleme 

sadece .pdf, .jpeg, .png, .mp4 (video) ve .mp3 (ses) uzantılı dosya 

yüklemeye izin verilmektedir. Bir MS Ofis Belgesi (Word, Excel veya 

Powerpoint) paylaşmak istenirse bu dosyayı önce pdf formatına çevirmek 

gerekmektedir. “Doküman Yükle” bölümüne tıklandığında “Aç” penceresi 

açılır ve bilgisayardan açılmak istenen doküman seçilerek açılır. Doküman 

seçilip “Aç” düğmesine tıklandıktan sonra doküman yüklenerek “Ortak 

Alan Bölümü”nde gösterilir.  

 Ekran Paylaşımı, düğmesine tıklandığında ekrana bir pencere açılır. Bu 

pencere “Ekranınızın Tamamı”, “Uygulama Penceresi”, “Chrome 

Sekmesi” seçeneklerinden hangisini kullanıcılarla paylaşmak istediğini 

sorar. Eğitimcinin paylaşım tercihini seçmesinin ardından, “Paylaş” 

düğmesi tıklamasıyla, ilgili seçim “Ortak Alan Bölümü”nde kullanıcılarla 

paylaşılmaya başlanır.  

 

3) Ortak Alan Yönetim Araçları 

Ortak Alan Yönetim Araçları, Ortak Alan Bölümü üzerinde düzenlemeler yapmayı 

sağlar. 

4) Canlı Yayını Başlatma Düğmesi 

Canlı Yayın Başlatma Düğmesi ekranın sağ üstünde bulunan “Kamera v Mikrofon 

Sesi Paylaşım Penceresi”nin sol tarafında yer alan, oturumun tüm katılımcılara 

açılmasını sağlayan düğmedir. Canlı Yayın Düğmesi eğitmen yayını başlatana kadar 

sürekli yanıp söner. Oturumu başlatmak için gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 

“Canlı Yayın Başlatma” düğmesine tıklanır, böylece oturum tüm katılımcılara açılır. 

Oturum başlama saatinden sonra geçen süre bu bölümde gösterilmektedir.  

Not: Eğitmen, oturuma kamera ve mikrofonu kapalı başlayabileceği gibi kamera ve 

mikrofonu açık bir şekilde de oturum başlatabilir.  

Ders başlatıldıktan sonra derse ara verilmek istenildiğinde “Başlat” düğmesinin 

olduğu bölüme “Ara Ver” bölümü gelir. Ara Ver düğmesine tıklandığında “Ara 

Verme Zamanı” penceresi gelir. Gerekli duyuru metni yazıldıktan sonra, “Ders Ara 

Ver” düğmesi tıklanarak derse ara verilmiş olur.  



 

 
 

 
 

 

 

 

5) Oturum Ayarları Düğmesi  

 

 

Ekranın sağ üst kısmında bulunan “Kamera ve Mikrofon 

Paylaşım Penceresi” ve “Oturum Süresi” arasında bulunan 

üst üste paralel çizgiler “Oturum Ayarları Düğmesi” 

olarak adlandırılır. Tıklandığında oturum ile ilgili ayarlar 

sayfası görüntülenir. Bu alanda aşağıdaki bilgiler yer 

almaktadır :  

 Kalan Süre Bölümü 

 Süre Uzatma Bölümü 

 Lobi Duyurusu Düğmesi 

 Ara Ver Düğmesi 

 Dersi Bitir Düğmesi 

 Sistem Kontrolü Düğmesi 

 Yardım Düğmesi 

 Dil Seçimi Düğmesi 

 Geri Bildirim Düğmesi  

 

 



6) Kamera ve Mikrofon Sesi Paylaşım Penceresi 

“Kamera ve Mikrofon Sesi Paylaşım Penceresi” ekranın sağ üst köşesinde yer alır. 

Eğitimci ve eğitimcinin kullanıcılara yetki vermesi ile kameralarını açtıkları ve 

görüntülendikleri penceredir. Bilgisayar bağlı bulunan web kamerası ve mikrofon bu 

pencere üzerinden paylaşıma açılır ve kapatılabilir. İstenirse sadece web kamerası 

veya mikrofon paylaşıma açılabilir.  

 

 
 

 

 

 

7) Genel Sohbet Düğmesi 

Genel sohbet düğmesinin tüm katılımcıların sohbete dahil olabileceği bölümdür.  

8) Sohbete Yazı Yazma Bölümü 

Sohbet görüntüleme penceresinde görünecek yazıların yazılıp gönderildiği bölümdür.  

9) Dosyalar Sekmesi 

Oturumda kullanılacak dosyaların önceden yüklenip hazır olması için kullanılır.  

10) Katılımcılar Sekmesi  

Mevcut katılımcıların görüntülendiği, kamera ve mikrofon yetkisinin verilebildiği 

sekmedir. 

11) Sorular Sekmesi 

Katılımcıların anlık olarak soru hazırlanıp cevaplanabileceği sekmedir.   

 

 

 


