
ÖĞRENCİ LMS VE SANAL SINIF GİRİŞ REHBERİ 

1. Ders sürecinde sorun yaşanmaması için birtakım tavsiyelerimiz olacaktır; 

a. Masaüstü veya Laptop cihaz kullanınız. 

b. Kullandığınız cihazın internet bağlantısında mümkün ise kablolu bağlanınız veya kablosuz 

olarak bağlanıyorsanız sinyal kesintisi olmamasına dikkat ediniz. 

c. Uzaktan eğitim sistemine erişirken güncel sürüm Google Chrome   tarayıcısını 

kullanmanız gerekmektedir.  

d. Bu belgedeki işlemleri yaptığınız halde sorunun devam etmesi durumunda 7912 dahilisini 

arayarak UZEM teknik personelinden destek alabilirsiniz. 

2. Uzaktan Eğitim ders materyallerine erişmek için lms.gelisim.edu.tr adresinden kullanıcı adına 

öğrenci numaranızı ve şifre kısmına “11 haneli TC Kimlik Numaranızı” veya LMS/OBIS şifrenizi 

yazınız. 

3. Eğer yayınlanmış duyuru var ise bu duyuruyu okuyarak en altta yer alan “Okudum ve Onaylıyorum”  

butonuna tıklayıp sisteme giriş yapınız. 

4. Ana sayfadan veya sol taraftaki menüden “Derslerim” listesine giderek dersinizin sayfasına geliniz.  

ÖRNEK DERS 

) 
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5. Dersiniz için planlanan gün ve saat gelmiş ise dersinizin sayfasındaki sanal sınıf aktivitesi katılmanız 

için aktif olacaktır ve “Başladı” yazacaktır. Aktivite üzerine tıklayarak sanal sınıfa katılabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dersiniz içerisinde aktif edilmiş olan sanal sınıf aktivitesine girerken ders henüz başlamamış ise 

aşağıdaki gibi bir sayfa ile karşılaşacaksınız. Ders başlayınca otomatik olarak ders sayfası açılır. 

Google Chrome tarayıcısında birtakım izinleri onaylamanız gerekecektir. Bu izinler için aşağıdaki 

adımları takip ediniz;  

a. Adres satırındaki kilit ikonuna tıklayın ( ) .  
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b. Açılan seçeneklerden en altta bulunan “Site Ayarları” sayfasına geliniz. 

 

c. Karşınıza sanalsinif.gelisim.edu.tr web sayfası için izinler sayfası açılacaktır. Bu sayfadan 

konum, kamera, mikrofon, bildirimler vb. ayarların hepsini “İzin ver” olarak ayarlayınız.   

 

 



d. Ayarları yaptıktan sonra sekmenin yanında bulunan “X” ikonu ile ayar sekmesini kapatınız.  

 

e. Sanal sınıf sayfasının üst kısmındaki “Yeniden Yükle” butonuna tıklayınız. 

 

f. İşlemi onaylayınız..  

 



 

7. Ders başladığı zaman aşağıdaki gibi bir sayfa ile karşılaşacaksınız. Dersi takip edebilirsiniz.. 

 

8. Eğitmen tarafından derste size söz hakkı verildiğinde mikrofonunuz ile derse katılmak için “Evet” 

butonuna tıklayarak bildirimi onaylamanız gerekmektedir.  

 

9. “İzin Ver” butonuna tıklayarak derse dahil olabilirsiniz. 

 

 


