Giriş ve Menüler
Öncelikle uzem.aksaray.edu.tr adresine gidiyoruz ve kullanıcı adı ve şifremiz ile giriş
yapıyoruz.

Karşımıza gelen ilk karşılama ekranı aşağıdaki gibi olacaktır.

Sol tarafta menü ve moduller, sağ yukarıda ise profiliniz ve bildirim merkezi
bulunmaktadır. Ekranın ortasında gelen bölüm ise derslerinize ve aktivitelerinize genel bakış
bölümüdür. Yeni bir mesaj ve anket geldiğinde bildirim menüsü haricinde anasayfanıza da
bildirim düşer ve oradan üzerine tıklayarak gerekli sayfaya gidebilirsiniz. Son teslim tarihlerim
başlığı altında yaklaşan ödev ve projelerinizin son teslim edilebilme zamanalrını görebilirsiniz.

Derslerim başlığı altından canlı derslere katılabilir ve şu an gerçekleşen aktiviteleri takip
edebilirsiniz. Katılamadığınız canlı dersleri tekrar izlemelerim başlığı altından takip edebilirsiniz.

Sağ yukarıda bulunan bildirim menüsü sıra ile;
Zil simgesi: Dersler ve aktivite bildirimleri (Yaklaşan ders, ödev vb.), uyarılar, duyurular
Mektup simgesi: Gelen mesajlar
Kitap simgesi: Derslerinizin listesi ve katılabileceğiniz diğer önemli aktiviteler

Yine sağ yukarıdan isminize tıklayarak profilimizi açalım. Karşınıza bilgilerinizin olduğu
bir ekran gelecektir.

Bu işlemin ardından sağdaki hesap butonuna basalım ve kişisel bilgilerimizi doğru bir
şekilde girelim. Buraya girdiğiniz bilgilere kimse erişemeyecek, sadece sistemin sizinle iletişime
geçmesi (yaklaşan ders, sınav duyuruları vb.) için kullanılacaktır. Bilgilerinizi girdikten sonra en
alttaki kaydet butonuna basmayı unutmayın.

Yukarıdaki işlem bittikten sonra avatarı değiştirin butonuna basın, resim seçin (mavi)
butona basarak bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan bir profil resmi seçin. Resim boydan
değil sadece yüzünüz belli olacak şekilde olsun. Bu işlem sistemdeki işlerinizin hızlı ilerlemesini
ve hocalarınızın sizi daha iyi tanıyabilmesini sağlayacaktır.

Profil resminizi de ayarladıktan sonra alttaki şifreyi değiştir menüsünden şifrenizi
değiştirebilir, şifreyi kolay kurtarabilmek için gizli soru ve cevap ekleyebilirsiniz.

Anasayfada solda bulunan menüden derslerim butonuna basarak derslerinizle ilgili bilgi
ve aktivitelere ulaşabilirsiniz.

Listeden girmek istediğiniz dersi seçin.

Devam eden derslere dersin üzerine tıklayarak girebilir, bitmiş dersleri yine aynı şekilde
izleyebilirsiniz. Hocalarınızın paylaştığı dökümanları doküman ismine tıklayarak indirebilirsiniz
(Örn. PDF dosya).

Ödev yüklemek için ödevin üzerine tıklayın, açılan menüde nödevi yükle butonuna
basın. Yeşil butondan ödev ile ilgili bir yönerge var ise indirebilirsiz ve mavi butondan ödevi
tekrar yükleme hakkınız var ise (düzeltme/güncelleme) görebilirsiniz. Bu örnekte 2 hak
verilmiştir.

Ardından hazırladığınız dosyayı seç veya sürükle bırak seçeneği ile bilgisayarınızdan
seçin. Veya yazarak cevap ver seçeneğine cevabınızı yazın, ardından ödevi yükleye basın.

Derslerinize eklenen tartışma forumlarına yine üzerine tıklayarak erişebilir ve cevap
yazabilirsiniz. Unutmayın ki buraya yazdığınız cevapları tüm sınıf görecektir.

Anasayfa soldaki menüden takvim seçeneğine tıklayarak programınızı görebilirsiniz.

Yine anasayfa soldaki menüden iletişim araçları menüsü altından mesajlarınızı kontrol
edebilir, yeni mesaj gönderebilir, duyuru ve forumları kontrol edebilirsiniz. Lütfen duyuruları ara
ara kontrol edin.
Yardım masası sadece sistemsel arızalar içindir. Kişisel bilgisayarınızda/telefonunuzda
çalışmayan ekipmanlar için lütfen yardım masasından destek talebi açmayınız. Örn. kişisel
bilgisayarınızda kameranız başka programlarda çalışıyor, sadece UZEM üzerinde çalışmıyor
ise, öncelikle sıkça sorulan sorular bölümündeki çözümleri uygulamayı deneyin, çözüm
alamazsanız destek talebi açabilirsiniz.
Haricinde takdir edersiniz ki 25 bin kişiden gelecek destek taleplerine cevap verme
şansımız pek yok.
Şifre işlemleri için ayrıca bir video ve rehber yukarıda vardır.

