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Değerli Arkadaşlar,
Öncelikle Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne hoşgeldiniz. Bu sene iki akademik dönemde alacak
olduğunuz İngilizce I ve İngilizce II dersleri uzaktan eğitim ile bu platform üzerinden verilecektir. Bu bilgi
paketi sizlerin uzaktan eğitim platformunu verimli kullanabilmeniz için hazırlanmıştır. Uzaktan eğitim
ile İngilizce derslerine başlamadan önce lütfen aşağıdaki yönergeleri dikkatlice okuyunuz ve sormak
istediğiniz soruları yabancidiller@bilecik.edu.tr adresine gönderiniz.
Başarılar dileriz,
Yabancı Diller Koordinatörlüğü

Uzaktan Eğitim Platformuna ulaşmak için öncelikle http://uzem.bilecik.edu.tr/ adresine girmelisiniz.
Resim 1

Ardından “Uzaktan Eğitim Platformu” yazan linki tıkladığınız taktirde yeni pencerede kullanıcı adı ve
şifrenizi gireceğiniz http://sanalders.bilecik.edu.tr/ adresi açılacaktır.
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Resim 2

Daha önce, kayıt esnasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından sizlere verilen OBS (Öğrenci Bilgi
Sistemi) kullanıcı adınız ve şifrenizle bu platforma giriş yapabilirsiniz.
Resim 3

Daha sonra karşınıza çıkacak olan ders listesinden İngilizce dersini seçiniz. Derslere günü gününe
çalışmak öğrenme süreciniz adına faydalı olacaktır.
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Resim 4

İçeriğine eriştiğiniz o haftanın dersinde beş tane farklı temel bileşen vardır (ek kaynaklar ile bu sayı
artabilir). Bunlardan üç tanesi “Ders1”, “Ders2” ve “Ders3” isimleri dersin yazılı olarak anlatıldığı ana
bileşenlerdir. Bunlardan sonra ise “Alıştırmalar” (Exercises) adı altında o haftanın üç dersine ait
alıştırmaları bulabilirsiniz. Bu alıştırmalardan pratik yapmak adına faydalanabilirsiniz. Beşinci ana öğe
olarak o haftaya ait tüm ders içeriğini bilgisayarınıza indirip yazıcıdan da çıkartabileceğiniz “Tüm
Dersler” (All Lessons) dosyası bulunmaktadır.
Resim 5
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Bu beş temel dosya her haftanın içeriğini oluşturur. Her hafta bu dosyaların haricinde konuyla alakalı
ek kaynaklar da o haftanın içerisinde sizlerin kullanımına sunulacaktır. Tüm ders kaynaklarının içersinde
işitsel ve görsel öğeler bulunacağından platforma ses sistemi olan bilgisayarlardan erişmeniz tavsiye
olunur.
Resim 6

Uzaktan Eğitim Platformunun haricinde o dersi yürüten öğretim elemanı ile belirtilen görüşme
saatlerinde yüz yüze görüşüp ders ile ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Bunun için Öğrenci Bilgi
Sisteminden “Akademik Personel Görüşme Saatleri” bilgisine ulaşabilirsiniz.
Dersini aldığınız öğretim elemanına e-posta yoluyla da ulaşabileceğiniz gibi sorularınızı “Haber
Forumu”nu kullanarak sorabilirsiniz:
Resim 7
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Resim 8

Resim 9

5

Öğretim elemanları ile iletişime geçmenin bir başka yolu ise Yabancı Diller Koordinatörlüğü’nün web
sitesidir : http://yd.bilecik.edu.tr
Resim 10

Bu sitedeki iletişim kısmını kullanarak koordinatörlüğe mesajınızı gönderebileceğiniz gibi, dersinizi
yürüten öğretim elemanının özgeçmişine ulaşıp, e-posta gönderebilmenin yanında İngilizce dersine
yönelik duyurular, ek kaynaklar, kısa sınav, vize ve final sonuçları, uzaktan eğitimle ilgili duyuru ve ders
dosyaları bulunmaktadır.
Sistemin genel kullanımı ve derslerle ilgili olan bu bilgi paketinin haricinde bir diğer bilgi paketinde
bilgisayar ortamında belirli gün ve saatlerde gireceğiniz “Kısa Sınavlar” (Quiz) ve okulda bizzat
bulunarak gireceğiniz “Vize ve Final Sınavları” (Midterm and Final Exam) ile ilgili bilgi yine bu
platformda bulunacaktır.
Başarılar dileriz,
Yabancı Diller Koordinatörlüğü
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