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1. Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemine Giriş
Uzaktan eğitim yönetim sistemine giriş için belirtilen web adreslerinden Şekil 1’de gösterildiği gibi
ulaşabilirsiniz.

Şekil 1: Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi

“Kullanıcı Girişi” panelinden Kullanıcı Adı ve Şifre bilgilerinizi girerek uzaktan eğitim yönetim sistemine giriş
yapabilirsiniz.
Sisteme giriş yapıldığında öğrencileri Şekil 2’de gösterildiği gibi uzaktan eğitim yönetim sistemi ana ekranı
karşılayacaktır. Ana ekranın sağ üst bölümde; bildirimleri, mesajları, duyuruları ve kullanıcı sekmelerini, ana
ekranda; sorumlu olduğunuz dersleri, ekranın solunda bulunan bölümde ise eğitim ve iletişim ile ilgili menüler
bulunmaktadır.

Şekil 2: Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi Ana Ekranı
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2. Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi Menüleri
Şekil 3’te gösterildiği gibi sayfanın sağ üst bölümde bulunan menülerde bildirim, mesaj, duyuru ve kullanıcı
menüleri bulunmaktadır.

Şekil 3: Bildirim, Mesaj, Duyuru ve Kullanıcı Menüleri

Tüm bildirimlerinize (destek taleplerinize) buradan ulaşabilirsiniz. Yeni bir bildirim eklendiğinde
uyarı olarak bildirim sayısı gösterilmektedir.
Tüm mesajlarınıza buradan ulaşabilirsiniz. Yeni bir mesaj eklendiğinde uyarı olarak mesaj sayısı
gösterilmektedir.
Tüm duyurularınıza buradan ulaşabilirsiniz. Yeni bir duyuru eklendiğinde uyarı olarak mesaj
sayısı gösterilmektedir.
Kullanıcı menüsünde ayarlarınıza, kullanıcı bilgilerinize, dil seçeneklerine ve çıkış yap butonuna
buradan ulaşabilirsiniz.

Ana ekranın sol bölümde bulunan menüler ile sistem içesinde farklı işlevleri bulunan bölümlere
ulaşılabilmektedir.
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Şekil 4: Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi Menüleri

Kayıtlı olduğunuz derslerin tamamını görebileceğiniz bölümdür.
Kayıtlı olduğunuz derslere ait sınavları görebileceğiniz bölümdür.
Kayıtlı olduğunuz derslere ait ödevleri görebileceğiniz bölümdür.
Kayıtlı olduğunuz derslere ait içerikleri görebileceğiniz bölümdür.
Kayıtlı olduğunuz derslere ait kaynakları görebileceğiniz bölümdür.
Kayıtlı olduğunuz derslere ait projeleri görebileceğiniz bölümdür.
Kayıtlı olduğunuz derslere ait sanal sınıfları görebileceğiniz bölümdür.
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Programınız hakkındaki tüm duyurulara ulaşabileceğiniz bölümdür.
Derslerin öğretim elemanları, sistem yöneticileri ve diğer kullanıcılara mesaj yoluyla
ulaşabileceğiniz bölümdür.
Her ders için ayrı ayrı oluşturulan ders forumlarına, programlar ve genel konular hakkında
oluşturulan genel forumlara ulaşabileceğiniz bölümdür.
Sistem ve dersler ile ilgili her türlü sorunlarınızı program koordinatörlerine
bildirebileceğiniz bölümdür.

3. Eğitim Kategorisi
Sistemde bulunan eğitimsel işlevlerin bulunduğu kategoridir. Bu kategoride Ders, Sınav, Ödev, İçerik, Kaynak,
Proje, Sanal Sınıf Modülleri bulunmaktadır.

Ders Modülü
Uzaktan eğitim yönetim sistemine giriş yapıldığında ana ekranda öğrencilerin kayıtlı olduğu dersler Şekil 5’de
görüldüğü gibi Ders Modülü ekranında listelenmektedir.

Şekil 5: Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi Ders Modülü

Şekil 6: Dersler Sayfasında Görüntülenen bir Dersin Özet Kutucuğu

5

Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi Rehberi 2017

Şekil 6’daki dersin özet kutucuğuna bakıldığında; sol üst bölümde dersin kodu (SAU01), sağ üst kısımda derse
kayıtlı olunan sınıfın adı (A) yer almaktadır. Bunların altında dersin adı (Yönetim Bilişim Sistemleri) ve dersin
öğretim görevlisinin adı (Öğretim Görevlisi Test) yer almaktadır. En alt kısımda ise içerik aktivitelerine, sanal
sınıflara, sınav aktivitelerine ve ödev aktivitelerine ulaşabileceğiniz simgeler ve bu aktivitelere aktivite sayıları
görülmektedir. Bir derse giriş yapmak için dersin kodu veya adı tıklanmalıdır.

Şekil 2: Ders Detayları Sayfası

Şekil 7’de derse giriş yapıldığında karşınıza çıkan ders detayları sayfası gösterilmektedir. Aktiviteler Haftalık
ve Genel aktiviteler olmak üzere 2 sütuna ayrılmıştır.
Haftalık aktiviteler ders detayları sayfasının sol bölümünde bulunmaktadır. Bu aktiviteler içerik aktiviteleri
(ders içerikleri ve videoları), sanal sınıf ve kaynak aktiviteleridir. Tüm aktiviteler akademik takvimde belirtilen
haftalara göre yayınlanmaktadır. Şekil 7’de içerikler 14 haftalık akademik takvime göre görüntülenmektedir.
Görüntülenmek istenen hafta seçilerek haftalık olarak filtrelenebilmektedir. (bkz. Şekil 8)

Şekil 3: Haftalık Filtreleme

Aynı şekilde sanal sınıf, içerik ve kaynak aktivite simgeleri tıklanarak istenilen aktiviteler filtrelenebilmektedir.
(bkz. Şekil 9)

Şekil 4: Aktivite Filtreleme

Genel aktiviteler ders detayları sayfasının sağ bölümünde bulunmaktadır. Genel aktiviteler sekmesi altında
forum, ödev, proje ve sınav aktiviteleri bulunmaktadır. Ayrıca bu kısımda ders bilgileri ve duyurular sekmeleri
yer almaktadır.( bkz. Şekil 10-11-12)

Şekil 5: Genel Aktiviteler
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Şekil 6: Ders Bilgileri

Şekil 7: Duyurular

Sınav Modülü
Kayıtlı olduğunuz derslere ait sınavları listemek için sınav modülü kullanılmaktadır. Sınav menüsüne
tıklağınızda almış olduğunuz derslere ait tüm sınavlarınız listelenecektir. Sınavlar sayfasının üst kısmında
bulunan “Ders Seçiniz” alanından ilgili dersinize ait sınavlarınızı filtreleyebilirsiniz. Sınav tarihi bölümünde
belirtilen tarih aralıklarında, dilediğiniz zaman diliminde sınav aktivitesini tıklayarak sınavlarınıza giriş
yapabilirsiniz. Durum bölümünde sınavınızın durumu sınava giriş yapmadığınız takdirde başlanmadı, sınava
giriş yapıp sınavı bitirdiğiniz takdirde ise tamamlandı olarak görülecektir. Erişim durumu bölümünde ise
sınavın başlama ve bitiş tarihleri arasında oturum açabilirsiniz, sınavı bitirdiğiniz taktirde oturum tamamlandı
ve sınav tarihleri arasında sınava giriş yapmadığınız taktirde ise sınav tarihi geçti şeklinde bildirimler
görüntülenmektedir.

Şekil 8: Sınav Modülü

Şekil 14’de göründüğü gibi sınava tıkladığınızda sınav giriş ekranı açılmaktadır. Bu ekranda sınav kuralları,
sınavda karşılaşılabilecek sorunların çözüm yolları, sınavı nasıl bitireceğinizi anlatan bilgiler verilmektedir.
Sınava başlamak için açıklamaları dikkatlice okumalı ve Sınav Şartlarını Kabul Ediyorum kutucuğunu
işaretleyerek Sınavı Başlat butonuna tıklamalısınız.
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Şekil 9: Sınav Giriş Ekranı

Açılan sınav ekranında sağ üst kısımda sınav bitiş zamanı ve kalan sınav süresi, sol alt kısımda bulunan cevap
listesi butonu ile sorulara vermiş olduğununuz cevapları görebilir, sorular arasındaki geçişleri ise önceki soru
ve sonraki soru butonları ile yapabilirsiniz.( bkz. Şekil 15)

Şekil 10: Sınav Ekranı

Sınav esnasında herhangi bir problem ile karşılaştığınızda Destek Formu simgesine tıklayarak sorununuzu
karşılaştığınız sorunun ekran görüntüsü ile birlikte ayrıntılı olarak yazıp değerlendirilmek üzere program
koordinatörünüze gönderebilirsiniz.
Sınavınızdaki tüm soruları işaretlemeyi bitirdiğinizde sınavınızı bitirmek için Sınavı Bitir tuşuna tıklamalısınız
ya da süreniz dolduğunda sistem otomatik olarak sınavınızı bitirmektedir.
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Ödev Modülü

Şekil 11: Ödev Modülü

Kayıtlı olduğunuz derslere ait bütün ödevleri listemek için ödev menüsü kullanılmaktadır. Şekil 16’da Ödev
modülü gösterilmektedir. Ekranın üst kısmında bulunan “Ders Seçiniz” alanından ilgili dersinize ait
ödevlerinizi filtreleyebilirsiniz. Son teslim tarihi bölümünde belirtilen tarih aralıklarında, dilediğiniz zaman
diliminde ödev aktivitesini tıklayarak ödev sayfasından ödevinizi yükleyebilirsiniz. Durum bölümünde
ödevinizin durumu ödev yüklendiği takdirde ödeviniz yüklendi, ödev yüklenmediği takdirde ödeviniz
yüklenmedi olarak görülecektir. Ayrıca ödevi yüklemek için kalan zaman gösterilmektedir.
Ödevi yüklemek için ödev aktivitesine tıklayınız. Açılan ödev detayları sayfasında Ödev bilgileri, Detaylar,
Kullanıcı Yüklemeleri ve Kayıt bilgileri bölümleri görüntülenecektir. Ödev bilgileri bölümü altında yükleme
sayısı, yükleme boyutu, son teslim tarihi, yüklemiş olduğunuz ödev dosyaları gibi bilgiler görüntülenmektedir.
Detaylar bölümü altında ise başlangıç tarihi, bitiş tarihi, katılım, kullanıcı sayısı vb. bilgiler
görüntülenmektedir.
Ödevinizi yüklemek için kullanıcı yüklemeleri bölümünden Gözat butonunu tıklamalısınız. Bilgisayarınızdan
ödev dosyasını seçerek aç butonuna tıklayınız. Daha sonra ödev dosyasını yükle butonuna bastığınızda
ödeviniz sisteme yüklenmiş olacaktır. ( bkz. Şekil 17)

Şekil 12: Ödev Yükleme
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İçerik Modülü
Kayıtlı olduğunuz derslere ait bütün içerikleri listemek için içerik menüsü kullanılmaktadır. Şekil 20’de İçerik
Modülü gösterilmektedir. Giriş yapmadığınız içerik sayısı içerik menüsünde rakam uyarısı olarak
gösterilecektir. İçerik menüsüne tıklağınızda almış olduğunuz derslere ait tüm içerikler listelenecektir.
İçerikler sayfasının üst kısmında bulunan “Ders Seçiniz” alanından ilgili dersinize ait içerikleri
filtreleyebilirsiniz. İzlenilen, izlenmeyen, tümü ve haftalık olarak içerikleri filtreleyebilirsiniz.

Şekil 13: İçerik Menüsü

İlgili dersin haftalık içerik başlığına tıklayarak ders içeriğinizi açabilirsiniz. Ders içeriğinde hazırlanmış sunum
şeklindeki içeriği ve bunun içerisinde pdf olarak e-kitabı bulunmaktadır.

Kaynak Modülü
Kayıtlı olduğunuz derslere ait bütün kaynakları listemek için kaynak menüsü kullanılmaktadır. Şekil 19’da
Kaynak Modülü gösterilmektedir. Derslere kaynak olarak eklenmiş tüm içeriklere ve ders videolarına buradan
ulaşabilirsiniz. Giriş yapmadığınız kaynak sayısı kaynak menüsünde rakam uyarısı olarak gösterilecektir.
Kaynak menüsüne tıklağınızda almış olduğunuz derslere ait tüm kaynaklar listelenecektir. Kaynak sayfasının
üst kısmında bulunan “Ders Seçiniz” alanından ilgili dersinize ait kaynakları filtreleyebilirsiniz. İzlenilen,
izlenmeyen, tümü ve haftalık olarak içerikleri filtreleyebilirsiniz.

Şekil 19: Kaynak Modülü
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Şekil 20: Örnek Ders Videosu

Proje Modülü
Bazı programlarda kayıtlı bulunan öğrenciler belli dönemlerde proje dersleri almak mecburiyetindirler.
Öğrenciler proje derslerinin raporlarını açıklanan tarihlerde bu modülden yükleyebilmektedirler.

Sanal Sınıf Modülü
Kayıtlı olduğunuz derslere ait bütün sanal sınıfları listemek için sanal sınıf menüsü kullanılmaktadır. Kayıtlı
olduğunuz derslere ait sanal sınıflara katılabilirsiniz. Canlı ders başlama zamanı geldiğinde sanal sınıf menüsü
altında listelenen canlı sanal sınıfınızın yanında derse katılabilirsiniz butonu ile karşılaşacaksınız.
Derse katılabilirsiniz butonuna tıkladığınızda canlı sınıf ekranı gelecektir. Bu ekranda dersin öğretim
görevlisinin ses ve görüntüsü, kullanıcı listesi, ekran paylaşımı alanı (ortak alan), soru sorabileceğiniz mesaj
alanı bulunmaktadır. Mesajla iletişim kurmanın yanı sıra dersin öğretim görevlisinin izin vermesi halinde sesli
ve görün derse katılabilirsiniz.
Sanal sınıflar otomatik olarak kaydedilmektedir. Tüm sanal sınıfları dönem içerisinde istediğiniz zaman tekrar
tekrar izleyebilirsiniz.
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4. İletişim Kategorisi
Duyurular
Duyurular modülü altında oluşturulan tüm duyuruları görebilirsiniz. Şekil 26’da Duyurular Modülü
gösterilmektedir. Sağ üst bölümde bulunan filtre yardımı ile duyuruları haftalık, aylık ve tüm duyurular olarak
filtrelenebilmektedir.

Şekil 21: Duyurular Modülü

Mesajlar
Mesajlar modülü altında mesaj kutunuzu görüntüleyebilirsiniz. Şekil 27’de Mesajlar Modülü gösterilmektedir.
Yeni mesaj sekmesi ile istediğiniz kullanıcıya mesaj gönderebilirsiniz. Sağ üst bölümde bulunan filtre yardımı
ile mesajları okunmayan mesajlar ve tüm mesajlar olmak üzere filtreleyebilirsiniz.

Şekil 22: Mesaj Modülü
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Forum
Şekil 28’de Forum Modülü gösterilmektedir. Forumlar ders forumları ve genel forumlar olmak üzere iki
bölüme ayrılmıştır. Ders forumları altında almış olduğunuz bütün derslere ait formlar bulunmaktadır. Her
ders için ayrı ayrı oluşturulan bu forumlar altında bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Genel forumlar ise bütün
bölümleri kapsayan genel konular üzerinde öğrencilerin bilgi alışverişinde bulunabilmesi için tasarlanmıştır.

Şekil 23: Forum Modülü

Destek
Destek modülü ile program koordinatörlerine ve derslerinizin öğretim üyelerine göndermiş olduğunuz sorun
bildirimlerine gelen cevapları takip edebilirsiniz. Şekil 29’da Destek Modülü gösterilmektedir. İletmiş
olduğunuz sorunun hangi aşamada olduğunu sorun havuzu sayfasında filtreleyebilirsiniz.

Şekil 24: Destek Modülü

Şekil 25: Sorun Detayı Sayfası

