


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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Öğrenci Numaranız

Öğrenci Not Sayfanızın Şifresi

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


3. Giriş yaparken;

Kullanıcı adı olarak öğrenci numaraları kullanılacaktır.

Örneğin; 16090****

Parolalar

Öğrenci sayfanızın şifreleri (obis.selcuk.edu.tr) olarak belirlenmiştir.
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Sisteme Giriş Adımları

http://obis.selcuk.edu.tr/


Ana Sayfaya Genel Bakış

En son etkileşimde 
bulunulan dersler 

listelenir.

Üzerinize tanımlı 
derslere genel bakış 
alanıdır.

Sistem üzerindeki duyurulara erişim sağlanır. Süreçte uzem.selcuk.edu.tr , 
selcuk.edu.tr ve biriminizin web sayfasındaki duyuruları sürekli takip etmeniz 
çok önemlidir.

uzem.selcuk.edu.tr
uzem.selcuk.edu.tr


Dersleri Görüntüleme

Üzerinize tanımla tüm dersler 
(obis.selcuk.edu.tr tanımlı dersler 

aynı olmalıdır.) görünür. 

Giriş ekranına geçiş yapar

Derslerin 
görünümünü liste 

haline getirir.

obis.selcuk.edu.tr


Takvim

Yaklaşmakta olan etkinlikler 
hakkında bilgi verir.

Örneğin: 10 Martta süresi sona erecek olan bir 
ödevin olduğunu belirtir.

Sonraki aya geçiş 
yapar.

Aylık olarak 
görünüm sağlar.

Önceki aya geçiş 
yapar.



Ders Materyallerini Görüntüleme

Dersin Adı

Dersin Kodu

Derse ait duyuru alanıdır. Duyurularla ilgili ayrıntılı bilgi 
ilerleyen sunumlarda mevcuttur.

Eğitmen tarafından yüklenmiş kaynaktır. Üzerine tıklanıp indirilebilir.

Sanal Sınıf Kaydının üzerine tıklanarak kayıt izlenir.

Eğitmen tarafından oluşturulmuş ödevdir. Ayrıntılı bilgi ilerleyen 
sunumlarda mevcuttur.

Sınavlar için duyurular takip edilmelidir.

uzem.selcuk.edu.tr web adresinden kullanım 
kılavuzu ve videolardan sınav uygulaması kılavuzu 

ve videosu incelenmelidir. 

uzem.selcuk.edu.tr
https://www.selcuk.edu.tr/uzaktan_egitim_uyg_ve_ars_mrkz/Ayrinti/13496-ogrenci


Sisteme Ödev Yükleme



2. Eğitmenin gönderdiği ödev notunu görebilirsiniz 

ve ödev metnini indirebilirsiniz.
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Ödev Görüntüleme

1

İlgili haftanın altındaki «Ödev»’in üzerine tıklanır. 

Eğitmenin yüklediği ödev metnidir. 
Üzerine tıklanarak indirilir.

Eğitmenin eklediği ödevle ilgili notu

Eğitmen tarafından Ödevin oluşturulma 
veya güncelleme tarihi 



Ödev Yükleme

1
İlgili ödevin üzerine tıklanır ve 
«Gönderim Ekle» butonuna 
basılır.

2 «Ekle»  butonuna basılır.

3 «Dosya Seç» butonuna basılır.

4
Yüklemek istenilen 
dosya seçilir.

5

Aç butonuna basılır.

8
«Değişiklikleri kaydet» butonuna 
basılarak ödev gönderim işlemi 
tamamlanır.

7«Bu dosyayı yükle» 
butonuna basılır.

6

Yüklemek istenilen dosyanın doğru 
dosya olduğundan emin olunur.

Bu alan sürekle bırak da yapılabilir.



Ödevin başarıyla gönderildiğini ifade eder.

Gönderilen dosya bilgisinin doğru bir şekilde oluştuğuna emin olunuz.

Ödev Yükleme



Ödev Düzeltme

1

«Gönderimi düzenle» 
butonuna tıklanır.

2
Daha önce yüklediğimiz 
ödevin üzerine tıklanır.

3
«Sil» butonuna basılır.

«Ödev Yükleme» 
sunumundaki işlemler 
tekrar uygulanır.



Duyuruları Görüntüleme



Anasayfam Duyurularını Görüntüleme

Uzaktan Eğitim sürecinde 
uzem.selcuk.edu.tr , selcuk.edu.tr ve 
ilgili birimin (Fakülte/MYO/Enstitüler) 
web sayfasındaki duyuruların sürekli 
takip edilmesi çok önemlidir.

Duyurunun  üzerine tıklanarak ilgili duyurunun açılması sağlanır.

uzem.selcuk.edu.tr
uzem.selcuk.edu.tr


Eğitmen-Ders Duyurusu

1 İlgili dersin altındaki «Duyurular»ın
üzerine tıklanır.

Eğitmen izin vermiş ise 
«Yanıtla» butonunu kullanarak 
duyurunun altına yorum yazılır.

2

İlgili duyurunun üzerine tıklanır.
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Mobil Cihazlardan Sisteme 
Girme



•Sisteme tüm akıllı telefonlarla yukarıdaki adımlar 
takip edilerek giriş yapılabilir.




