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Uzaktan eğitim merkezimizin web sayfasına http://uzem.cbu.edu.tr  adresinden ulaşılabilir.  

Web sayfasında yer alan Sisteme Giriş linki tıklanır. 

 

“Sisteme Giriş”  sayfasında  “Aday Memur Eğitimi“ alanından giriş yapılmalıdır. 
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Sonraki adımda sisteme giriş için kullanıcı bilgileri istenilen ekran 
görüntülenir. 

Kullanıcı kodu : T.C kimlik numarası 
Parola  : T.C kimlik numarası 
 
Parola unutulduğunda “Parolamı Unuttum” alanından kayıtlı mail 

adresine yeni parola gönderimi talep edilebilir veya 444 9 228 no.lu 

hattan merkezimizden yardım alınabilir. 

Kullanıcı kodu veya parolanın 3 defa sisteme yanlış girilmesi durumunda 

kullanıcının girişi bloklanır (engellenir). Bu durumda 444 9 228 no.lu 

hattımızdan hafta içi her gün 08:00 – 24:00 saatleri arasında yardım 

alınabilir. Beklendiği takdirde 30 dakika sonra blok kendiliğinden kalkar. 

 

 
Sisteme giriş yapıldıktan sonra dersleri takip edebilmek için “Ders İşlemleri” menüsünden “Ders Listesi” sayfasına 
ulaşılır.  

Ders listesinde bağlı olunan kurum adına açılmış aday memur eğitimi dersinin işlem durumunda yer alan “Aç” butonu 
ile ders ana sayfasına giriş yapılır. 
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Ders ana sayfasında “Ders İçerikleri” menüsü içerisinde Temel ve Hazırlayıcı Eğitim ders listeleri belirlenen eğitim 

süresince aktif olarak görüntülenir. Eğitim süreleri tamamlandığında derslere erişim kapatılmaktadır. Ekran 

görüntülerinde de görüldüğü gibi son giriş tarihi, derslerin tamamlanma durumları (puanlandırma ve yazılı olarak) 

görülebilir. Ders izleme durumları “Başlamadı” , “Devam Ediyor”, “Tamamladı” şeklinde bilgi olarak ekranda 

sunulmaktadır. Puanlandırma ise 100 puan üzerinden olup bazı dersler birden fazla konudan (parça) oluşabilir. Bu 

durumda toplam puan konu sayısına bölünerek takip edilen konu kadar puan ekrana yansıtılmaktadır.  

 

 

 

 

Dersleri takip edebilmek için ders isimlerinin üzerlerine tıklandığında “Dizin” ve ders videosunun görüntülendiği açılır 

sayfa görüntülenir. Dizin içerisinde dersin konuları (parçaları) yer alır. Bu ders konularına tıklandığında yan ekranda 

“…  dersini izlemek için tıklayınız” linki aktif olur. Bu link üzerinden ders videosu açılma ekranı görüntülenir. (Gri 

ekran). Dersin videosu izlemeye hazır durumdadır. Video ekranının altında yer alan başlatma ve ilerletme çubuğu 

aracılığıyla video başlatılabilir, durdurulabilir, ilerletilebilir. İlerleme çubuğu sayesinde ders videoları eğitim sonuna 

kadar defalarca izlenebilir. Ders tamamlama durumunun sisteme yansıması için ders videoları kapatılırken            

 (mavi renkli) çıkış butonundan kapatılmalıdır. 
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ADAY MEMUR EĞİTİMİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 

EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ İLE İLETİŞİM 

Sistem kaynaklı sorunlar dışında kurumunuzda aday memur eğitimini takip eden ve yöneten eğitim 

koordinatörüne soru sormak istendiğinde sistem üzerinden “İletişim” menüsü aracılığıyla iletişime geçmek 

mümkündür. 

Bunun için “İletişim” menüsünde  “Mesajlar” alt menüsü içerisinde yer alan  “Yeni Mesaj” linki tıklanarak 

form açılır. 

 

Açılan formda kime veya gizli alanının karşısında yer alan “Kullanıcı Ara/Ekle” butonundan şube öğretim 

elemanı kutucuğuna tik atılıp “Ekle” ve “Kapat” butonları ile mesaj alıcısı olarak koordinatör eklendikten 

sonra, formdaki alanlar doldurulup “Gönder” butonu ile mesaj eğitimi koordine eden kurumunuzdaki 

eğitim koordinatörüne ulaştırılmış olur. 
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