


Sisteme Giriş Adımları

1. Uzaktan Eğitim Sistemine 

http://uzaktanegitim.selcuk.edu.tr/ adresinden 

bağlanabilirsiniz.

2. Sağ kenar çubuğunda kullanıcı adı ve parola

girişi yapılarak sisteme giriş sağlanır.
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3. Giriş yaparken;

Kullanıcı adı olarak öğrenci numaraları kullanılacaktır.

Örneğin; 16090****

Parolalar

Öğrenci sayfanızın şifreleri olarak belirlenmiştir.
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4. Sisteme giriş yaptıktan sonra 

Anasayfa karşınıza gelecektir.

5. «Derslerim» başlığı altından ders 

adına tıklanarak, dersin kendi 

sayfasına geçiş yapılır.

Sisteme Giriş Adımları
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1. Dersin sayfasına girdikten sonra dersin altındaki haftaları, sanal sınıfları, dokümanları, ödevleri

üzerine tıkayarak görüntüleyebilirsiniz.

Ders İçerikleri Görüntüleme
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1.Haftaya ait sanal sınıf,

Eğitmenin eklediği kaynak

Eğitmenin eklediği kaynak

Eğitmenin eklediği kaynak

1.Haftaya ait ödev,



Sanal Sınıf Kaydını 
Görüntüleme



1.   İlgili haftanın altındaki «Sanal Sınıf»’ın üzerine

tıklanır. 

2. Sayfadaki «Sanal Sınıf Kayıtları»’nın altındaki

kayda tıklanarak dersin kaydına ulaşabilirsiniz. 

2

Sanal Sınıf Kaydını Görüntüleme
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4.  Sanal sınıf ekran görüntüsüdür.3. «Adobe Connect Uygulamanı İndir» seçeneğine

tıklayınız ve yükleyiniz. Yükleme işleminden sonra

«Adobe Connect adlı uygulamayı aç» butonuna

basılır ve sanal sınıf ekranına geçilir.

Sanal Sınıf Kaydını Görüntüleme
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Sisteme Ödev Yükleme



1. İlgili haftanın altındaki «Ödev»’in üzerine

tıklanır. 

2. Eğitmenin gönderdiği ödev notunu görebilirsiniz 

ve ödev metnini indirebilirsiniz.
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Ödev Görüntüleme
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Eğitmenin notu
Eğitmenin ödev metnini üzerine 
tıklayarak indirebilirsiniz.



1. İlgili ödevin üzerine tıklanır ve «Gönderim Ekle» 

butonuna basılır.

2. Ödevinizi «Dosyalar» bölümünün üzerine 

sürükleyip bırakabilir veya «Dosyalar» bölümünün 

üzerine tıklayıp açılan sayfada «Dosya Seç» 

butonundan dosyanızı seçip yükleyebilirsiniz.
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Ödev Yükleme
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1. Yüklediğiniz dosyayı ekranınızda görebilirsiniz. 

«Değişiklikleri Kaydet » butonundan ödevinizi 

yollayabilirsiniz. 

2. Ödevinizde değişiklik yapmak isterseniz ödevinizi 

yollamadan önce ; ödevin üzerine tıklayınız ve 

«Sil» diyerek yeni ödevinizi yükleyiniz.
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Ödev Yükleme
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Duyuruları ve Takvimi 
Görüntüleme



1. Ana sayfanın sol tarafında bulunan «Duyurular»’ın

üzerine tıklanır. 

2. Ana ekranda listelenen duyurular kısmında ilgili 

duyurunun üzerine tıklayarak duyuruyu 

okuyabilirsiniz. 
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Duyuruları Görüntüleme
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1. Ana sayfanın sol tarafında bulunan «Takvim»’in

üzerine tıklanır. 

2. Ana ekranda takvimi görüntüleyebilirsiniz.
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Takvimi Görüntüleme
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Mobil Cihazlardan Sisteme 
Girme



•Adobe Connect’le çekilmiş ders video kayıtlarına 
mobil ortamlardan Flash destekli mobil 
tarayıcılarla (Puffin, FlashFox-Flash Browser vb.) 
erişilebilir.




