
Öğrenci El Kitabı

 Gaziantep Üniversitesinin çeşitli birimleri 
tarafından sunulan uzaktan/karma eğitim 
süreçlerinde öğrenci ve öğretim eleman-
larına programlarının gerektirdiği güncel 
imkanları sunarak kaliteli bir uzaktan 
eğitim tecrübesi sağlamak üzere faali-
yetler yürüten birimimize hoşgeldiniz

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

U Z EM G I R I S . G A N T E P. E D U . T R

• Sistem Kullanımı

• Ödev Gönderimi

• Sınav Uygulaması
• Adobe Connect Ekranı

https://www.youtube.com/c/Gaziantep%C3%9CniversitesiUzaktanE%C4%9FitimMerkezi/videos
https://www.instagram.com/gaziantepuzem/
https://twitter.com/gaziantepuzem
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Sisteme Giriş

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Üniversiteye kayıt olurken Öğrenci Bilgi 
Sistemine (E-Kayıt) giriş yapmak için belirlenmiş 
kullanıcı adı ve şifreniz ile uzemgiris.gan-
tep.edu.tr adresinden giriş yaptıktan sonra 
karşınıza aldığınız dersleri içeren ana sayfa 
ekranınız gelecektir. İlgili ders üzerine tıklayarak 
ders içeriğini açınız. 

 YENİ KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERİN KULLANICI 
ADI ÖĞRENCİ NUMARASI, ŞİFRESİ TC NUMARAS-
ININ İLK BEŞ RAKAMIDIR. 
 Merkezimizde şifreler ile ilgili bir işlem yapılma-
maktadır. 
 Tüm şifre işlemleri E-Kayıt sayfasından şifremi 
unuttum adımları ile veya öğrenci işleri daire 
başkanlığı ile gerçekleştirilmektedir.
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Kontrol Paneli

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Giriş yaptıktan sonra karşınıza tüm 
dersler ile ilgili katalog sayfası gelecektir. 
Bu sayfada “ Derslere Genel Bakış” veya 
“Erişilen Son Dersler” alanlarından ilgili 
dersinizi bulup tıklayarak ders içeriğine 
ulaşabilirsiniz.

Derslere genel bakış bölümünde 
dersleriniz görünmüyorsa hemen altın-
daki açılır listeden  “Tümü” nü seçiniz.

Aynı Sayfada sağ üstte yer alan 
“Mesaj” butonu ile eğitmenler ve 
arkadaşlarınızla olan mesajlarını yönete-
bilirsiniz. Arama alanından arkadaşları- 
nızı ve hocalarınızı bularak mesaj 
gönderebilirsiniz. 
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Ders Kataloğu

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Ders içeriğini açtıktan sonra karşınıza 
o ders ile ilgili katalog sayfası gelecektir.
bu sayfada hafta hafta canlı ders giriş 
linkleri ve ders sunumları ve kaynaklar 
bulunmaktadır. 
İlgili haftadan hocanızın tanımladığı 
ders linkini tıklayarak canlı ders 
bağlantısını açınız.  
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Canlı Derse Giriş

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Bu adımda karşınıza gelen ekrandan 
‘’Toplantıya Katıl’’ butonuna tıklayarak 
sanal sınıf ekranınızı açınız. Ders pro-
gramınızda belirtilen uzaktan eğitim 
ders saatinde bu buton aktif olacaktır.

Adobe Connect programı kurulu 
olmayanların öncelikle programı ekrana 
gelen linkten indirip kurması gerekmek-
tedir.  Kurulu olanlarda ise  internet 
tarayıcınız ek olarak sizden  “ Adobe Con-
nect Uygulamasını Aç”  şeklinde uyarı ile 
izin isteyecektir.  
O butona tıklayarak devam edebilirsiniz.
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Geçmiş Dersleri İzleme

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Canlı derse katılamayan öğrenciler 
canlı ders bağlantısı içerisinde bulunan 
‘’Sanal Sınıf Kayıtları’’ bölümünün altında 
bulunan bağlantıdan canlı dersin kay-
dını izleyebilirler.
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Ödev Gönderimi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

İlgili ders içerisinde ÖDEV bağlantısına 
tıklayarak ödev gönderim sayfasına 
ulaşabilirsiniz. Gelen sayfada ödevle ilgili 
tarih saat detayları bulunmaktadır. 

“Gönderim Ekle” butonuna tıklayarak 
ödev dosyanızı yükleyeceğiniz sayfaya 
geçebilirsiniz.

        Ekle butonu ile veya ekrandaki 
Dosyalar kutusu içeine ödevi sürükleyip 
bırakarak ödevinizi ekleyebilirsiniz.

“Değişiklikleri Kaydet” e tıklayarak öde-
vinizi gönderebilirsiniz. Eğer ek olarak 
karşınıza gelen sayfada  en altta “Ödevi 
Gönder”                          butonu çıkarsa o butona 
tıklayarak ödev gönderimini bitirebilirsiniz.
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Adobe Connect - Canlı Ders Ekranı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Dilerseniz siyah üst bölme-
deki durum ikonundan öğret-
menin katılımcılar bölmesin-
den isminizin yanından göre-
bileceği ikonlarla iletişime 
geçebilirsiniz. Yada öğretmen 
istediği anda sizden mikrofon 
veya kamera açmanızı isteye-
bilir ve size bildirim göndere-
bilir. 
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Eğer toplantı sahibi tarafından size mikrofon açma veya kamera açma izni verilirse, 

Mikrofonunuzu                         hoparlörünüzü                           ve web kameranızı            aktif hale getirmek 

için kullanılan ikonlardır.   Aksi   halde ses alamaz ve lazım olan durumlarda sesinizi iletemezsiniz.  

Örnek:
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