


Sisteme Giriş Adımları

1. Uzaktan Eğitim Sisteme 
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 ve Şifre bilgileri her birimin yöneticisine (dekan, 
müdür) e-posta üzerinden bildirilmiştir.

Parolalar

E-Posta ile gönderilen yazılarda mevcuttur.
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Sisteme Giriş Adımları



Derslere Genel Bakış

Derslere genel bakış menüsünün altında 

birimizi ait dersler bulunur.

Erişilen son dersler kısmında en son 

işlem yapılan derler listelenir.



Ders Arama 

Düzenleme yapılmak istenen dersi bulmak için Site ana sayfası menüsüne tıklanır.

NOT: Giriş sayfasında gelen Derslere genel bakış menüsü ile de ilgili ders bulunabilir.

Düzenleme yapılmak istenen dersin kodu yazılır.

NOT: Aramaların ders kodu ile yapılması önerilir.



Arama sonucunda bulunan dersin 

üzerine, ismine veya Giriş butonuna 

tıklanır.

Ders Arama 



Derse  Eğitmen veya Öğrenci Ekleme 

Katılımcılar menüsüne tıklanır.



Derse  Eğitmen veya Öğrenci Ekleme 

Kullanıcıları kaydet menüsüne tıklanır.
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Derse  Eğitmen veya Öğrenci Ekleme 

Eklenilmek istenen kullanıcının bilgileri girilir ve üzerine tıklanarak 

seçilir.

NOT: Öğrenci numarası, sicil numarası (başında A-42- olmadan) 

arama yapılabilir. İsim soyisim bilgileri ile arama yapılırken harflerin 

tamamı büyük ( bulunamaz ise küçük) seçilir. 
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Derse  Eğitmen veya Öğrenci Ekleme 

Seçilen kullanıcının rolü (Eğitimci veya Öğrenci) belirlenir ve 

Kullanıcıları kaydet butonuna basılır.

Seçilen kullanıcının bilgileri

Bu alana tekrar arama yapılarak aynı role(Eğitmen veya 

öğrenci) sahip birden fazla kullanıcı eklenebilir. 
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Dersten  Eğitmeni veya Öğrenciyi Silme (Çıkartma) 

Dersten silinmek (çıkartılmak) istenilen kullanıcının karşısındaki çöp kovası (          )   

simgesine tıklanır.
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Ders kaydını sil butonuna basılır ve 

kullanıcı dersten silinir.

Dersten  Eğitmeni veya Öğrenciyi Silme (Çıkartma) 
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• Destek Personellerinin ve diğer kullanıcıların Uzaktan Eğitim sistemine giriş 
yaptıktan sonra sistemdeki tüm işlem hareketleri kayıt altına alınmaktadır. 

• Kullanıcı bilgileri yalnızca birim yetkililerinin belirlediği kişilerde bulunmaktadır 
ve tüm sistem hareketlerden ilgili kişiler sorumludur. Dolasıyla kullanıcı 
bilgilerinin diğer kişilerle paylaşılmaması büyük önem arz etmektedir.

Destek Personellerimizin Dikkatine 




