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• Öğretim Yönetim Sistemi (ÖYS), öğrencilere öğrenme materyali, ödev, forum, sınav gibi farklı etkinlikler 

sunan ve öğrenciye yapmış olduğu etkinliklere yönelik geri dönüşüm sağlayan çevrimiçi bir platformdur.  

• Öğrenciler öğretim yönetim sisteminde ders materyallerine ve diğer etkinliklere istediği zaman istediği 

yerde ulaşabilme imkânına sahiptir. 

• Öğretim Yönetim Sistemi ile öğrenciler öğretmenlerle iletişim kurabilirler.  

• KENT LMS Öğretim Yönetim Sistemi öğrencilere uzaktan eğitim almakta oldukları derslere ilişkin kaynak, 

sınav, ödev gibi etkinlikleri sunan bir platformdur.  

• Öğretim Yönetim Sistemi Öğrenci otomasyonundan farklı bir sistem olup tamamen öğrencinin öğrenmeye 

yönelik öğrenme faaliyetlerini gerçekleştirdiği bir yapıdır.  

 

• Öğretim Yönetim Sistemine https://uzem.kent.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş 

yapabilirsiniz.  

• Kullanıcı adı öğrenci numarası, Şifre ise OİS  şifrenizdir. 

 

• Not: Oturum açma ile ilgili sorun yaşanıyorsa uzem@kent.edu.tr adresine eposta iletisi göndererek destek 

alabilirsiniz. 
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• Sisteme giriş yaptığınızda aşağıdaki gibi bir ekran karşınıza gelecektir. Bir öğrenci olarak sisteme giriş 

yaptığınızda resimde gördüğünüz gibi yardımcı menüler, duyurular, etkinlik takvimi, profil bilgileri, aktif 

dönem içerisinde almakta olduğunuz dersler, alacağınız ve daha önceden almış olduğunuz dersler 

görüntülenecektir.  

 

• Ders materyalleri ve benzeri ders etkinliklerine erişmek için Derslerim bölmesinde yer alan ilgili derse 

tıklamanız gerekmektedir.  

• Derse tıkladığınızda ders içeriğini görüntüleyeceğiniz aşağıdaki gibi görüntü gelecektir. 
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Profil bilgilerini güncellemek için sağ üst köşede kullanıcı adının yer aldığı bölümden Seçenekler 

sekmesinden Profil bilgilerini güncelleyebilirsiniz.   

 

Ders Hakkında Mesaj Gönderimi 

“Mesajlar” bölümünden ders eğitmenlerinize, mesaj yazabilir, mesajlarınıza bakabilir, cevap yazabilirsiniz.  

          Yeni mesaj yazmak için şekildeki ikonu tıklayınız ve açılan menüden “E-posta yaz” adımına tıklayarak, 

 

Gelen sayfada “alıcıları ekle” butonuna basınız ve Rol adımından “eğitimci” rolünü seçerek ders hocanızı 

bulunuz. Eğitimci adı karşısındaki “kimden” butonuna tıklayarak, sağ alt köşede yer aslan “uygula” butonuna 

basınız. Konu alanını, mesaj alanını doldurarak Ek alanına hazırladığınız dosyayı sürükle bırak yöntemi ile taşıyınız 

ve “Gönder” butonuna basınız. 
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bağlantısını kullanarak üniversite tarafından belirlenmiş akademik takvimi 

görüntüleyebilirsiniz. 

bağlantısını kullanarak yapılan duyuruları takip edebilirsiniz

bağlantısını kullanarak sisteme yüklenen sınavları alabilir ve sınavlardan aldığınız puanları 

görüntüleyebilirsiniz. Sınavlarınızı sınav süresi dolmadan tamamlamanız gerekmektedir. Sınav süresinin 

sona ermesi durumunda, o sınavı alamazsınız. 

Sınava başlamak için Sınavı Şimdi Uygula ikonuna tıklayınız.  

 

• Not: Sınav açma ile ilgili sorun yaşanıyorsa uzem@kent.edu.tr adresine eposta iletisi göndererek destek 

alabilirsiniz. 
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bağlantısını kullanarak verilen ödevlerin 

dosyalarına ulaşabilirsiniz. Eğitmeninize göndereceğiniz ödevi yine bu sayfa üzerinden sisteme 

yükleyebilirsiniz. Eğer gönderdiğiniz ödev değerlendirilip not verilmemişse, yeniden gönderebilirsiniz.  

Ödev konusunu görüntülemek için Ana sayfanızdan Derse Gözat linkine tıklayarak Ödev sayfasına giriş 

yapınız. Ödev dosyasını tıklayarak bilgisayarınıza indirebilir verilen konu ile ilgili hazırlıklarınızı yapabilirsiniz. 

Hazırladığınız ödev dosyasını eğitmeninize göndermek için Gönderim Ekle linkine tıklayarak sürükle bırak ile 

sayfaya yükleyiniz ve “değişiklikleri kaydet”e basınız. 
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bağlantılarını kullanarak ilgili dersin haftalık konu başlıklarına 

ve ders sunumlarına ulaşabilirsiniz. 
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