
UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ 
ORYANTASYON EĞİTİMİ
BŞEÜ

CANLI DERS SİSTEMİ



BAŞLANGIÇ

Bilgisayarınızı açtıktan sonra
masaüstünde yer alan tarayıcılardan
birini seçiniz. İşlemlerimizi yaparken
sizlere Google Chrome tarayıcısı
üzerinden anlatım gerçekleştireceğiz.

Gezinmeye yardımcı olması için bir web hizmeti kullanın:

Bir web sayfasına bağlanmak için yapmanız gereken

sayfanın web adresini adres çubuğuna yazmanızdır. Chrome,

ulaşmaya çalıştığınız sayfanın görüntüsünü ekrana

yansıtacaktır. Adres çubuğuna http://www.bilecik.edu.tr

adresini yazarak LMS sistemine giriş için başlangıç

yapabiliriz.

http://www.bilecik.edu.tr/


AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Uzaktan öğretim sistemine ulaşmak için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ana sayfasından AKADEMİK

sekmesi altında Merkezler alt bölmesinde bulunan Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma

Merkezi bağlantısına tıklayınız.



YENİ LMS 
(UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ) GİRİŞ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezinin ana sayfasında

Öğrenci İşleri sekmesinin altında bulunan Yeni LMS (Uzaktan Öğretim Sistemi) Giriş

bağlantısına tıklayınız.



YENİ LMS 
(UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ) GİRİŞ

Uzaktan eğitim derslerinin yürütüldüğü LMS sistemine aşağıdaki bağlantıyı kullanarak,
OBS’de kullandığınız öğrenci numaranız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

Yeni LMS (Uzaktan Öğretim Sistemi)

http://uzem.bilecik.edu.tr/login/index.php


YENİ LMS SİSTEMİNE
DOĞRUDAN ERİŞİM

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin ana sayfasının alt kısımlarında hızlı erişim bağlantıları yer

almaktadır. Burada yer alan hızlı erişim bağlantılarından Uzaktan Öğretim Sistemi bağlantısına

tıklayarak LMS sistemine doğrudan erişim sağlayabilirsiniz.

Bir başka alternatif yol ise araç çubuğuna uzem.bilecik.edu.tr yazarak aynı şekilde yeni

uzaktan öğretim sistemine ulaşabilirsiniz.

http://uzem.bilecik.edu.tr/


LMS SİSTEMİNE GİRİŞ 
YAPAMIYORSANIZ
Sisteme girişlerde ya da içerik indirmede problem yaşayan öğrencilerimiz, kullandıkları
tarayıcının geçmişini temizleyerek ya da farklı bir tarayıcıdan sisteme giriş yapmanız rica
olunur.

Sisteme giriş yapabilmek için:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde öğrenci olmanız gerekmektedir. Eğer sisteme kayıtlı bir
öğrenci iseniz şifreniz aşağıdaki gibidir:

"Kullanıcı adınız T.C. Kimlik Numaranız" ve "şifreniz" ise OBS sisteminde
kullandığınız "şifreniz" ile aynıdır.

Eğer LMS sistemine giriş yapamazsanız uzem@bilecik.edu.tr adresine eposta atabilir ya da
Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezine bizzat başvuru yapabilirsiniz.

mailto:uzem@bilecik.edu.tr?subject=Kullanıcı adınızı ve mesajınızı yazmayı unutmayınız.


SANAL SINIFA GİRİŞ
İnternet sayfası açılır ve adres çubuğuna http://uzem.bilecik.edu.tr yazılıp siteye giriş yapılır.

Uzaktan Eğitim Merkezi sanal giriş sayfası açılacaktır. Öğrenci Otomasyonundaki kullanıcı

bilgilerinizle bu alandan giriş yapabilirsiniz.



SİTE DUYURULARI

Kullanıcı adı ve parola ile girdikten sonra açılan sayfada en üstte site duyuruları yer

almaktadır. Bütün duyuruları görmek isterseniz sağ kısımda yer alan Site Ayarları > Site

duyuruları bağlantısına tıklamalısınız.



DERS DUYURULARI

Site duyurularının hemen altında kayıtlı olduğunuz

derslerin listesi gelmektedir. Kaç tane ders alıyorsanız o

derslerin bağlantıları burada görünecektir. Ders hakkında

ayrıntılı bilgilerde bulunmaktadır. Dersin saat kaçta ve

hangi gün yapılacağı dersi işleyen Eğitimcinin ismi de yer

almaktadır.

Dersle ilgili doküman ve videolara ulaşmak istiyorsanız

ilgili dersin Ders > butonuna tıklayarak ders sayfasına

erişebilirsiniz.



DERS DUYURULARI

Dersin bağlantısına tıkladığınızda eğitimci tarafından gönderilen ders duyurularını sayfanın

üst kısmında görebilirsiniz.



HAFTALIK CANLI DERS 
PROGRAMINA NASIL ULAŞIRIM?
Canlı ders programlarınıza http://uzem.bilecik.edu.tr

adresine öğrenci otomasyon kullanıcı bilgilerinizle giriş

yaparak yandaki resimde göründüğü gibi “Derslerim”

butonuna tıklayarak erişebilirsiniz.

Telafiye kalan ders bilgileri ve ne zaman yapılacağına dair

detaylar yine bu ders programı üzerinden bildirilecektir.

Not: “Derslerim” butonuna tıkladıktan sonra gelen menüde

ders linklerine tıklayarak ders seçimi yapmanız

gerekmektedir.



CANLI DERSE KATILIM

Eğitimcimiz henüz derse başlamadıysa, karşınıza bu şekilde bir pencere gelecektir. Eğitimcimiz

tarafından toplantı aktif hale getirildiğinde derse katılabileceksiniz.

Ana sayfada öğrencinin aldığı dersler görülecektir. Öğrenci hangi dersine katılmak istiyorsa

başlama saati geldiğinde o dersin linkine tıklar ve canlı derse bağlanır.



DERSLERIN HAFTALIK GÖRÜNÜMÜ

Ders sayfasında bütün dersler haftalık olarak şekilde

görüldüğü gibi ayarlanmıştır. Bu bölümlenen yerlerde

her hafta için eğitimcilerimiz tarafından video

çekimleri yapılır. Canlı ders vaktinde derse

katılamayan öğrenciler daha sonraki zaman

dilimlerinde istedikleri vakit dersi dinleyebilirler.



HAFTALIK GÖRÜNÜMÜN 
AYRINTILI İNCELENMESİ

5 Şubat – 11 Şubat günlerini içeren Haftalık sunumu ele

alalım.

Hafta 1 bağlantısına tıkladığımızda dersin videosunun

bulunduğu bağlantıyı tıklamış oluruz. Ders videolarına ait

bağlantılar mavi b ikonu ile belirtilmiştir.

Kırmızı renkli ikonlarla belirtilen başlıklar ise eğitimci

tarafından öğrencilerin derse hazırlanmaları o haftaya ait

slaytlar ve konuya ait örnek sorular ile derse ön hazırlık

yapmalarına olanak sağlar.



CANLI DERSE KATILIM
Bir önceki sayfada görüldüğü gibi 

Hafta 1 bağlantısına tıkladığımızda 

Derse Katılım Sayfası gelmektedir. 

Canlı Derse Katılımı 

gerçekleştiremeyen öğrenciler 

istedikleri vakit Kayıtlı Dersi İzle 

düğmesine tıkladıklarında derse giriş 

yapabileceklerdir.

Dersin yapıldığı tarih ve saat bilgisi 

ne kadar süre ders yapıldığı gibi 

bilgiler görüntülenmektedir. 



DERS İZLEME EKRANI

Ekranın sol üst köşesi dersin hangi haftaya ait olduğunu gösterir. Sol tarafında 1. Haftaya ait slayt sağ tarafında ise

dersi anlatan eğitimcimizin görüntüsü yer almaktadır. Sol alt köşede üçgen (oynat) düğmesine bastığınızda

videoyu izlemeye başlarsınız. Hemen yanında yer alan işlem çubuğu ile videoyu ileri geri oynatabilirsiniz. Sağ alt

köşede ise sırasıyla dersi anlatan eğitimcimizin görüntüsünü tam ekran yapabilir hemen yanında bulunan düğme

ile eğitimcimize ait görüntü ile sunumun yerlerini değiştirebilirsiniz. Son olarak derse ait video görüntüsünün

sesini ses düğmesi ile ayarlayabilirsiniz.



KISA SINAV HAKKINDA
Kısa sınavlar genelde ilk haftanın içerisinde kısa sınav 1, kısa sınav 2 şeklinde

yayımlanır. Bu haftalar içerisindeki kısa sınavlara da belirlenen süreler

içerisinde tıkladığınızda girebilirsiniz.

Sınavlara 3 kere girme hakkı verilir. 20 dakika süre

verilir ve 20 soru sorulur. Girdiğiniz 3 sınav içerisinde

aldığınız en yüksek notu sistem kabul eder.

Sınavı şimdi uygula düğmesine tıkladığımızda kısa sınav uygulamasını

başlatabiliriz.



KISA SINAV HAKKINDA

Doğru yanıtı tıklayıp sonraki soruya 
geçebilirsiniz. Burada tanıtım amaçlı 
olduğundan tek bir soru üzerinden tanıtım 
hazırlandığı için Uygulamayı Bitir düğmesi 
yer almakta 20 sorulu bir sınavda son soruda 
sınavı bitir düğmesini göreceksiniz.

Ekrana gelen pop-up penceresinde Sınav hakkında

hatırlatmalar yer almakta ve Uygulamayı başlat ile

sınavı başlatmış olursunuz.



KISA SINAV HAKKINDA

Kısa sınavlar için 3 hak verilmekte sınavı tekrar

uygula dediğimizde sınavı tekrar alabilirsiniz. 3

sınavın sonunda almış olduğunuz en yüksek not

hangisiyse o yüksek notu sistem kabul eder ve OBS

sisteminde de en yüksek notunuz hangisiyse

sisteme bu girilir.

Burada kaldığımız yerden devam edebilirsiniz ya da
tümünü gönder artık bitir dediğimizde ve bunu
onayladığımızda sınavınız bitirilmiş olacak ve sınav
notunuzu da sınav tarihinin bitim saatinden sonra
görebileceksiniz.



MESAJLAR
Ders sayfasında gördüğünüz gibi sağ üst köşede mesajlar
kısmı yer alır.

Mesajlar kısmına tıkladığınızda herhangi bir

kişiyle iletişime geçmek istediğinizde kişiler

sekmesine tıklayıp o kişinin adını soyadını

tıkladığınızda doğrudan mesaj atabilir ve yine

aynı şekilde ondan mesajlar geldiğinde

görebilirsiniz.



MESAJLAR

Mesajlar bölümünden dersi veren eğitimcimiz tarafından

gönderilen duyuruları sistem tarafında bulunan duyurular

şeklinde alabilirsiniz. Sınavlarınızın zamanları kısa

sınavlarınızın zamanları da yine buradan sizlere duyurulur.

Sistemle ilgili duyurular olduğunda buradan takip edebilirsiniz.



MESAJLAR

Bildiriler bölümünde sistem

üzerinden sizlere derslerle

ilgili bildiriler gönderilir. Bu

bildirileri buradan takip

edebilirsiniz.



SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

• Sisteme giriş yapmak için OBS (Öğrenci Bilgi
Sistemi)'ne giriş yaparken kullandığınız
kullanıcı adı ve parolanızı kullanmanız
gerekmektedir.

• OBS kullanıcı adı ve parolanız ile giriş
yapamadıysanız öncelikle LDAP Kullanıcı
Oluşturma Yönergesi’ni tıklayarak, bu belge
içerisindeki talimatları uygulayınız. Sonra
sisteme girmeyi deneyiniz.

• Yukarıdaki talimatları uygulamanıza rağmen yine de sisteme girişte herhangi bir problem
yaşıyorsanız, UZEM birimi ile iletişime geçiniz ya da probleminizi (isim, soy isim ve öğrenci
numaranızla birlikte) baum@bilecik.edu.tr adresine e-posta ile iletebilirsiniz.

http://uzem.bilecik.edu.tr adresine girip kullanıcı
bilgilerini girdiğimde “Geçersiz kullanıcı veya
parola” diye uyarı geliyor, ne yapmalıyım.

http://w3.bilecik.edu.tr/baum/wp-content/uploads/sites/66/2018/03/YEN%C4%B0-LMS-S%C4%B0STEM%C4%B0NE-G%C4%B0RMEK-%C4%B0%C3%87%C4%B0N-YAPILMASI-GEREKN-%C4%B0%C5%9ELEMLER_ver2.pdf
http://bilecik.edu.tr/

