


Akademinizin web sitesinde uzaktan eğitim butonuna 
tıkladıktan sonra açılacak sayfa burasıdır. 
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Bu sayfada sol tarafta gördüğünüz gibi “E-Mail adresi” ve “Şifre” bölümümüz var. Üst tarafta ise 

“ANA SAYFA, DERSLER, TESTLER, RAPORLAR, DUYURULAR, İLETİŞİM” bölümümüz     vardır. 

 

Alt tarafta ise 

“DUYURULAR”  

kısmında sistemin size  

aktardığı güncel  

duyuruları görebilirsiniz. 

Sistem tarafından 

size daha önceden 

otomatik olarak 

gönderilen “E-Mail 

Adresi” ve 

“Şifre”nizle 

sistemimize giriş 

yapabilirsiniz. 



Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra açılacak sayfa burasıdır. 
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Giriş yaptıktan sonra ilk olarak karşınıza gelecek olan ekranda sistemde tanımlı olan tüm dersleri 

başlıklarıyla burada görebilirsiniz. Derslerin altlarında gördüğünüz gibi  (%) yüzde’lik değerler 

bulunmaktadır. Bu yüzdelik değerler sizin dersi tamamlama oranınızı gösterir. Sol tarafta bulunan 

önemli bir  bölümümüz bulunmaktadır. Bu bölüm “Canlı Eğitim” bölümüdür. Burada gördüğünüz  

“CANLI EĞİTİM” butonuna tıklayarak canlı eğitim zamanınızı takip etmelisiniz. 

Şimdi sizinle  

bir ders  

işleyelim.Her 

hangi bir derse 

tıklıyorum ve  

Derse giriyorum. 



Derse girdikten sonraki ekran görüntüsü bu şekildedir. 

4 

İlk olarak gelen sayfada dersimizin künyesi yer almaktadır. Bu dersle ilgili alacağınız eğitimi 

ve saatlerini görebilirsiniz. Sol tarafta gördüğünüz gibi “DERSİ BAŞLAT” butonu bulunmaktadır. 

“DERSİ BAŞLAT” butonuna tıkladıktan sonra ilk olarak ön test gelecektir. 



Dersi başlat butonuna tıkladıktan sonraki ekran 

görüntüsü bu şekildedir. 
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Gördüğünüz gibi sol tarafta geri sayım sayacı bulunmaktadır. Bu sayaç sistemin teste belirlemiş 

olduğu zamandan başlayarak geriye doğru sayacaktır. Bu süre içerisinde bu bölümde  

bulunmalısınız. Ancak bitirmek zorunda değilsiniz süre bittikten sonrada testi çözmeye devam  

edebilirsiniz. 

 Aksi taktirde  

bir üst bölüm  

olan “GÖRSEL   

EĞİTİM”  

bölümüne  

geçemezsiniz.  

Süre bittikten 

sonra sayfanın 

en altında 

bulunan 

“Testi Tamamla” 

butonu aktif  

hale gelecektir. 

 



Sayaç tamamlandıktan sonraki ekran görüntüsü 

bu şekildedir. 
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Sayaç sona erdikten sonra sol tarafta BİTTİ yazısını gördükten sonra sayfanın en altında 

bulunan Testi Tamamla butonuna tıklayınız. 



Testi tamamla butonunu tıkladıktan sonraki 

gelen ekran görüntüsü bu şekildedir. 
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Cevapladığınız soruların cevap şıklarına doğru olarak verdiğiniz cevaplar yeşil, yanlış olarak 

verdiğiniz cevaplar iste kırmızı rengi alacaktır, eğer boş bırakırsanız turuncu rengi alacaktır.  

Üst tarafta da verdiğiniz cevapların başarı oranını görebilirsiniz. Sol tarafta dersinizi ne kadarını 

tamamladığınızı gösteren bir yüzdelik oran bulunmaktadır buradan da takip edebilirsiniz. 

Artık ön test 

tamamlanmış 

oldu görsel 

eğitime  

geçebiliriz. 

Bunun için 

yapmamız  

gereken tek şey 

“GÖRSEL  

EĞİTİMİ  

BAŞLAT”  

butonuna  

tıklamaktır. 



Görsel eğitimi başlat butonuna tıkladıktan 

sonraki ekran görüntüsü bu şekildedir. 
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Görsel eğitimi başlat butonuna tıkladıktan sonra açılan bu sayfada öncelikle videonun  

yüklenmesini bekleyiniz. Videonun yüklenme hızı sizin internet hızınıza bağlıdır. Video  

yüklendikten sonra otomatik olarak başlayacaktır. Sol tarafta bulunan sayaç süresince videoyu 

 izlemelisiniz aksi taktirde bir üst bölüm olan Teorik Eğitim’e geçemezsiniz.Görsel eğitimi 

tamamladıktan 

sonra sol  

taraftaki 

sayacın  

altında aktif  

olacak olan  

Teorik Eğitimi  

Başlat  

butonuna 

tıklayarak 

teorik eğitime  

geçebilirsiniz. 



Teorik eğitime başladıktan sonra açılan kitap görüntüsünün sağındaki ok’a basarak kıvrık 

kenardan tutarak veya sağ alttaki okları kullanarak sayfayı çevirebilirsiniz. Tam ekran yapmak 

için sol alttaki        butonuna tıklayarak da tam ekran da görüntüleyebilirsiniz. 

Yakınlaştırmak için ise istediğiniz yere tıklamanız yeterlidir. Sol taraftaki sayaç 

tamamlanıncaya 

kadar burada 

bulunarak 

teorik eğitimi 

bitiriniz ve 

Sayacınız 

bittikten sonra 

altında aktif 

olacak olan 

Test Sınavını 

Başlat butonuna 

tıklayarak bir  

üst bölüme  

geçiniz. 

 

Teorik eğitimi başlat butonuna tıkladıktan sonraki 

ekran görüntüsü bu şekildedir. 
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Teorik eğitim hakkında 
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Dilerseniz sol üst köşedeki sayfa 

numarasına tıklayarak gitmek  

istediğiniz sayfa numarasınız  

yazarak da gidebilirsiniz. Sağ üst 

Tarafa bulunan arama motoruna  

istediğiniz kelimeyi yazarak 

ders içerisinde arayabilirsiniz. Sol 

 

 

tıklayarak tüm sayfaları açabilirsiniz. 

Sayfayı yakınlaştırmak için büyüteç 

simgesine tıklayarak da 

yakınlaştırabilirsiniz. Yazdırmak için 

ise “Sayfayı Yazdır” butonuna 

tıklamanız yeterlidir. 

 

alt köşede bulunan       simgesine 

 



Test sınavını başlat butonuna tıkladıktan sonra 

gelecek ekran görüntüsü bu şekildedir. 
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Bu testide önceki testlerde olduğu gibi sayaç süresince bitirerek testi tamamla butonuna  

tıklayınız ve bir üst bölüme geçiniz. 



Test sınavından sonraki bölüm ise Dersi Değerlendir 

bölümüdür ekran görüntüsü bu şekildedir. 
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Bu bölümdeki amacımız sistem yetkilililerinin siz öğrencilere daha iyi bir eğitim verebilmek, 

eksiklerini ve hatalarını anlamak için hazırlanmıştır doldurmanız sizin açınızdan faydalı 

olacaktır. 



Testler butonuna tıkladıktan sonraki gelecek olan 

ekran görüntüsü bu şekildedir. 
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Testler iki bölüme ayrılır, bunlar Çözdüğünüz Testler ve Çalışma Testleri’dir.  

Çalışma Testleri bölümümüzde aktif olan testlerimiz karşımıza gelecektir.Testler siz dersleri 

bitirdikçe aktif olacaktır. Bu bölümden daha önce çözmüş olduğunuz testleri yeniden inceleme 

şansına erişeceksiniz.  



Çalışma testlerine tıkladığınızda gelecek olan 

ekran görüntüsü bu şekildedir. 
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Çalışma Testleri ise sizin kendinizi geliştirmeniz için yapılmıştır. Bu testleri çözmek için herhangi 

bir mecburiyetiniz bulunmamaktadır. 



Raporlar butonuna tıkladıktan sonraki gelecek 

olan ekran görüntüsü bu şekildedir. 
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Burada Normal Raporlar ve Grafik Raporlar olarak iki seçeneğimiz bulunuyor. Normal raporlar 

gördüğünüz gibi dersin adı ve tamamlama oranı olarak gösteriliyor Grafik raporlar da ise grafik  

şekilleriyle gösterilmiştir. Bir sonraki sayfada görebilirsiniz. 



Grafik raporlarının ekran görüntüsü bu şekildedir. 
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Duyurular butonuna tıkladıktan sonraki ekran 

görüntüsü bu şekildedir.  
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Duyurular bölümümüzde ise sistem yöneticileri tarafında sizlere duyurulmak istenen bilgiler 

yer almaktadır buradan duyuruları takip etmeniz sizin için yararlı olacaktır. 



İletişim butonuna tıkladıktan sonraki ekran 

görüntüsü bu şekildedir.  
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İletişim bölümü ise sistem yetkilileriyle irtibata geçmenizi sağlayacaktır. Dilerseniz e-mail 

atarak dilerseniz telefon numarasını arayarak sorularınızı yöneltebilirsiniz. Arıca sayfanın 

sağında bulunan HIZLI YARDIM bölümünde de sorularınıza cevap bulabilirsiniz. 



Kaynaklar yazısına tıkladıktan sonraki ekran 

görüntüsü bu şekildedir. 
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İş Güvenliği ve İş Sağlığı İle ilgili yönetmelikleri öğrenmek için kaynaklar yazısına tıklayınız 


