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KULLANMA KILAVUZU

Öğrenme Yönetim Sistemleri (ÖYS), ağ üzerinden eş zamanlı olmayan öğrenme
materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini değişik biçimlerde paylaşma ve
tartışma,  derslere  kayıt  olma,  ödevler  alma,  sınavlara  girme,  bu  ödev  ve
sınavlara  ilişkin  dönüt  sağlama, öğrenme materyallerini  düzenleme,  öğrenci-
öğretmen  ve  sistem  kayıtlarını  tutma,  raporlar  alma  gibi  olanakların  ağ
üzerinden otomatik olarak gerçekleşmesini sağlayan yazılımlardır”.  Başka bir
ifadeyle;  “Öğrenme  Yönetim  Sistemleri,  öğrenci  ile  eğitim  materyalleri  ve
öğrenci  ile  eğitmen  arasındaki  etkileşimi  izleyen  yöneten  ve  raporlayan
yazılımlardır.  ÖYS iletişim,  içerik  gönderme,  öğrenci  işlerini  toplama,  öğrenci
grupları yönetimi, anketler, izleme araçları, wiki, blog, chat, forum yani internet
üzerinden  yapılabilecek  her  şeyi  sağlayan  araçlardan  oluşur.  Türkçe
kaynaklarda Ders Yönetim Sistemi, Öğrenim Yönetim Sistemi, Öğrenme Yönetim
Sistemi, Öğretim Yönetim Sistemi, Eğitim Yönetim Sistemi denilmektedir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi ile bu sistem
(Uzaktan Eğitim Öğrenme Yönetim Sistemi) birbirinden farklıdır.
Uzaktan  Eğitim  Öğrenme  Yönetim  Sistemi’nde  uzaktan  eğitime  kayıtlı
öğrencilerimizin  dersleri  eş  zamanlı  ve  eş  zamansız  olarak  yürütülmektedir.
Ayrıntılı  öğrenci  bilgilerinizi,  sınav  notlarınızı  Öğrenci  Bilgi
Sistemi’nden  (https://obs.yyu.edu.tr/)  öğrenebilirsiniz. Öğrenme
yönetim  sistemi  şifreleriniz  merkezimizce  tanımlanmaktadır.  Öğrenci  bilgi
sistemi  ile  ayrıntılı  bilgiyi  üniversitemiz  Öğrenci  İşleri  Daire  Başkanlığı’ndan
alabilirsiniz. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemine 

https://yyu.almscloud.com

adresinden  erişebilirsiniz.  Sisteme  giriş  için  yetkilendirilmeleriniz  şu  şekilde
tanımlanmıştır.

Kullanıcı Adı : T.C. Kimlik Numaranız

Parola: T.C. Kimlik Numaranız

Sisteme  giriş  yaptıktan  sonra  parolanızı  güncellemeyi  unutmayınız.  Sisteme
giriş  yapmakta  sorun  yaşıyorsanız  aşağıda  iletişim  bilgileri  verilen  Uzaktan
Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi personelinden yardım isteyebilirsiniz.

https://yyu.almscloud.com/


ÖYS GİRİŞ EKRANI

Yukarıda verilen ÖYS sistemine giriş yaptıktan sonra kişisel hesabınızda sizin
adınıza  tanımlı  dersleri  görebilirsiniz.  Her  bir  dersin  linkinden  o  dersin
içeriklerine ulaşabilirsiniz. 



Sol tarafta bulunan menüden sizin için tanımlanan derslere, eğitmenlerinizin
sizin  için  hazırladıkları  aktivitelere,  kişisel  takviminize,  not  çizelgenize  ve
eğitmenleriniz  ve  diğer  kullanıcılar  ile  iletişim  kurabileceğiniz  araçlara
ulaşabilirsiniz. 

Sağ tarafta eğitmenlerinizin ve sistem yöneticilerinin duyurularını görebilirsiniz.

Ana sayfanızdan ilgili  dersin adına tıkladıktan sonra o derse ait  aktivitelerin
olduğu ekran karşınıza çıkacaktır. Bu ekranda sanal sınıflar, eğitmenin ders için
eklediği dökümanlar, içerikler vb. bulunabilir. 

Sorularınız ve destek için

Arş. Gör. Fatih ULUDAĞ

0538 516 90 99 

fatihuludag@yyu.edu.tr

Öğr. Gör. Faruk AYATA

0531 500 33 66

farukayata@yyu.edu.tr


