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ÖNEMLİ: Başka bir uygulama kurmadan (PERCULUS ve ALMS) sorunsuz canlı 

dersleri bağlanmak ve sistemdeki etkinlikleri takip etmek için sadece “Puffin 

Web Browser” uygulamasını mobil cihazınıza kurabilirsiniz. Uzaktan eğitim 

sisteminde derslerinizin takibi “Puffin Web Browser” aracılığıyla daha 

verimli çalışmaktadır.  

ÖNEMLİ: “Puffin Web Browser” uygulaması dışında; ALMS ve PERCULUS uygulamaları 

aşağıda sadece bilgi amaçlı olarak verilmiştir. Özetle, sorun yaşamadan bütün 

işlemlerinizi sadece “Puffin Web Browser” uygulamasını kurarak kolaylıkla 

halledebilirsiniz.   

Web ortamında ilgili tarayıcıların yanında mobil cihazlardan 

(Android ve iOS işletim sistemlerini destekleyen) da uzaktan 

eğitim öğrenme yönetim sistemine giriş yapabilirsiniz. Bunun 

için ders aktiviteleri, duyuru, mesajlar vb. için ALMS; canlı 

derse katılmak için ise PERCULUS uygulamasını mobil 

cihazınıza yüklemeniz gerekmektedir. Bu uygulamaları 

Google Play ve Apple Store aracılığıyla cihazınıza (tablet, 

akıllı telefon) indirebilirsiniz. Mobil cihazlardan web 

tarayıcından giriş yapmak istiyorsanız canlı ders kayıtlarını 

izleme, video görüntüleme gibi işlemler “Puffin Web 

Browser” tarayıcısında daha verimli çalışmaktadır. Sadece 

bu uygulamayı kurmanız önerilmektedir.  

ALMS uygulamasını mobil cihazımıza yükledikten sonra, ilk açıldığında bizden kurum 

bilgimizi istemektedir. Bu alana “Bartın Üniversitesi” yazdığımızda otomatik olarak ekrana 

gelecektir.  

       

MOBİL CİHAZLARDAN UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ 

 

“ALMS” UYGULAMASI 
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Web ortamında sistem giriş yaptığımız kullanıcı adı ve şifremizle ALMS uygulamasına giriş 

yapabiliriz. Öğrenme yönetim sistemine yönelik Mobil uygulama web ortamındaki gibi 

kapsamlı olmayıp, daha çok duyuruları, mesajları ve ders dokümanlarına hızlı erişim için 

kullanımı kolaydır. İlk giriş ekranında yaklaşan etkinlikleriniz ve duyuruları görebilirsiniz.    

   

                 

 

ALMS uygulamasının alt bölümünde mobil cihazınızdan indirdiğiniz dokümanlar otomatik 

olarak “ARŞİV” alanına depolanır. Böylece internet bağlantınız olmadığında dokümanları 

ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. “DERSLER” sekmesinden aldığınız dersleri, ders 

hakkındaki bilgileri, dersle ilgili duyuruları ve ders içeriklerini (ders dokümanları) 

görebilirsiniz.  
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“İLETİŞİM” alanından tarafınıza gelen mesaj ve duyuruları görüntüleyebilirsiniz. İkonların 

yanında gelen mesaj ve duyuru sayısını görebilirsiniz. Ancak eğitmeninize mesaj 

gönderemezsiniz. Bunun için bilgisayarınızın ya da mobil cihazınızın web ortamını 

kullanabilirsiniz.  
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“HESABIM” alanından çıkış yapmadığınız müddetçe oturumunuz otomatik olarak açık kalır. 

Böylece belirli aralıklarla giriş yaparak, duyuru ve mesajlarınızı kontrol edebilirsiniz. 

Yaklaşan ders aktivitelerini inceleyebilirsiniz. Ayrıca canlı ders oturumlarına da 

katılabilirsiniz. 

 

 

Canlı derse katılım için PERCULUS uygulaması indirmeniz gerekmektedir. Bu uygulamayı 

indirdikten sonra bağlı bulunduğunuz kurum olarak “Bartın Üniversitesi”ni seçiniz ve 

öğrenme yönetim sistemine giriş yaptığınız kullanıcı adı ve şifrenizle canlı derse 

katılabilirsiniz. Devam eden ya da yaklaşan canlı ders oturumları ekranda 

görüntülenecektir. “Oturuma Katıl” seçeneğiyle canlı derse giriş yapabilirsiniz. Ancak canlı 

ders kayıtlarını, ders videolarını mobil cihazınıza “Puffin Web Browser” tarayıcısını 

kurarak daha verimli bir şekilde izleyebilirsiniz.  

 

 

NOT: Eğitmeniniz oturumu başlatmadan sisteme giriş yapamazsınız. Aksi takdirde aşağıdaki 

uyarı mesajını ekrana gelmektedir.  

CANLI DERSE /SANAL SINIFA KATILIM 

 



 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
 

 

 

Canlı Derse giriş yaptıktan sonra ders anlatım ekranı görüntülenecektir. Ekranda ayrıca 

sohbet alanı da bulunmaktadır. Bu alandan canlı ders esnasında eğitmeninize sor sorabilir 

tartışmalara katılabilirsiniz.  

 

 

Eğer canlı ders oturumlarına katılamadığınızda, canlı dersler kaydedildiğinden, daha sonra 

sistem üzerinden kayıtları izleyebilirsiniz.  

NOT: Mobil cihazlarda web tarayıcısı olarak flash destekli “Puffin Web Browser” 

uygulamasını da kullanabilirsiniz. Bu tarayıcıyla sisteme sorunsuz bağlanabilir, videoları 

sorunsuz web ortamında izleyebilirsiniz. ALMS ve PERCULUS uygulamalarını kurmadan 

canlı derslere sorunsuz bağlanabilirsiniz.   

“Puffin Web Browser” uygulamasını mobil cihazlarda Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Safari gibi web tarayıcılarına göre flash destekli olmasından 

dolayı, ders aktivitelerini görüntülemede daha verimli çalışmaktadır. Sadece 

bunu mobil cihazınıza kurarak dersleri takip edebilirsiniz.    
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Soru ve görüşlerinizi uzaktan eğitim sitesinden “Buzem’e Yazın” sekmesinden ya da 

aşağıda bulunan iletişim adreslerinden bize iletebilirsiniz.  

 

 
          Bartın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi  
          Adres: Ağdacı Yerleşkesi- Orman Fakültesi binası, 3. kat  
         Tel: 0 378 223 5137 / 5078 / 5114  
          e-posta: uzem@bartin.edu.tr   
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