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UZAKTAN EĞİTİM KAPISI KULLANIM KILAVUZU 

Genel Bilgi 
Uzaktan Eğitim Kapısı, katılımcı olarak sisteme giriş yapan personelin kendisine atanmış eğitimlere 

ve içeriklere erişmesini sağlayan çevrim içi bir eğitim sistemidir. Bu sistemde kullanıcı, eğitimlere ve 

etkinliklere katılım sağlayabilir ve paylaşılan dokümanları indirebilir. 

Sisteme Giriş 
Sisteme erişmek için uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr  

adresi üzerinden Şekil 1’de görünen ekrandan e-

devlet ile giriş seçeneği kullanılarak T.C. Kimlik 

Numarası ve şifre, e-imza, ile sisteme giriş 

yapılmaktadır.  

 

 

 

 

                                                                                                                     Şekil 1: Uzaktan Eğitim Kapısı Giriş Ekranı 

 

Uzaktan Eğitim Kapısı’na giriş yapıldığında Şekil 2’de görünen Ana Sayfa ekranı karşınıza çıkacaktır. 

 

                                                           Şekil 2: Uzaktan Eğitim Kapısı Ekranı 

 

mailto:uzaktanegitimkapisi@cbiko.gov.tr
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Kullanıcı bilgilerini görmek için ekranın sağ üst köşesinde bulunan 

kullanıcı isminin aşağısında bulunan “Hesabım” butonuna 

tıklanmalıdır. “Bilgilerim” sekmesinden profile ait bilgiler 

görüntülenebilir. Bu ekranda, kullanıcılar katıldıkları eğitimleri, 

sınavları ve etkinlikleri liste şeklinde görüntüleyebilmektedir. 

“Çıkış” sekmesi ile sistemden çıkış yapılabilmektedir.                                                                                              

 

           Şekil 3: Hesabım 

 

Bilgilerim sekmesine tıklandığında profile ilişkin bilgilerin ve kişinin katılmış olduğu eğitim, sınav ve 

etkinlikler listelenmektedir. Kişiler ilgili ekrandan bilgilerini kontrol edebilir ve katılmış olduğu eğitim, 

etkinlik ve sınavları takip edebilir. 

 

 
                                                                         Şekil 4: Bilgilerim Ekranı 

 

Uzaktan Eğitim Kapısı iki farklı eğitim modülü sunmaktadır: Senkron eğitimlerin gerçekleştirilebildiği 

Canlı Sınıf modülü ve video, sunum ve etkileşimli video (scorm) gibi asenkron eğitimlerin 

verilebileceği Eğitimler modülü. Canlı Sınıflar Ana Sayfanın alt kısmında bulunan takvim ekranında 

görüntülenmekte ve canlı sınıflara takvim üzerinde görünen etkinliğe tıklanarak giriş yapılmaktadır. 

Ana Sayfa ekranının üst şeridinde bulunan “Eğitimlerim” sayfasında ise kişiler kendilerine atanmış 

olan video, sunum ve scorm paketli eğitimleri görüntülenmekte ve bu eğitimlere katılabilmektedir.  

 

Eğitimlerim 
Eğitimlerim sayfasına giriş yapıldığında aşağıdaki şekilde görünen ekran ile karşılaşılacaktır. Sayfada 

kişiye açık olan video, sunum ve etkileşimli video (scorm) eğitimleri listelenmektedir. 

 

Ekranın sol tarafında Filtreleme ekranı bulunmaktadır. Kişiler eğitimin adını arayabilmekte ve 

eğitimleri kategori, şekil, tip ve eğitimin eklenme tarihi detaylarında filtreleyebilmektedir. 
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Şekil 5: Eğitimlerim Sayfası 

 

Eğitimler 10’lu kategoriye göre sisteme 

eklenmektedir. Kategori detayında, şekilde 

belirtilen kategorilerde filtreleme 

yapılmaktadır. 

  

 

Şekil 6: Eğitim Kategorisi 

 

 

 

Eğitim şekli video, sunum ve scorm paketli eğitimleri ifade etmektedir.  

 

 

                    Şekil 7: Eğitim Şekli 

 

Eğitim tipi eğitimin üniteli ya da ünitesiz olduğunu ifade etmektedir. 

Birden fazla videodan oluşan eğitimler üniteli eğitimlerdir. Ünitesiz 

eğitimler ise tek videodan oluşmuş eğitimlerdir. 

  

 

          Şekil 8: Eğitim Tipi 
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Eğitim Biçimi 
Sistem üzerinde 2 farklı eğitim biçimi bulunmaktadır. Bunlar “Ünitesiz Eğitim” ve “Üniteli Eğitim”dir. 

Bu ikisini birbirinden ayıran en temel fark konu sayısıdır. Ünitesiz eğitimde tek içerik yer alırken, 

üniteli eğitimde konu bazında ayrı içerikler yer almaktadır. Her konunun kendi içinde tamamlanması 

gerekmektedir. Yarım bırakılan bir ünite olursa eğitim tamamlanmış sayılmaz. 

  

Üniteli ve ünitesiz eğitimler video, sunum ve scorm 

paketli olarak oluşturulan tüm eğitim türleri üniteli ve 

ünitesiz olarak oluşturulabilmektedir. 

 

Sisteme yüklenen eğitimin üniteli ya da ünitesiz oluş 

şekilde görüldüğü gibi eğitim ekranında belirtilmiştir. 

 

                   Şekil 9: Üniteli/Ünitesiz Eğitim 

 

Ünitesiz Eğitim 
Ünitesiz eğitim türünde konu bazında ayrım olmayıp eğitim tek parça halinde görünmektedir. 

Ünitesiz eğitimlerde kişiler eğer eğitime atanmış bir sınav varsa eğitim videosu tamamlandıktan 

sonra sınava katılım sağlayabilir. 

 

Üniteli Eğitim 
Üniteli eğitim, ünitesiz eğitime göre daha detaylı ve konu bazında parçalar şeklinde olan eğitim 

biçimidir. Her konu birbirinden bağımsız şekilde kendi içinde bir yapıya sahiptir ve her konunun ayrı 

ayrı tamamlanması gerekmektedir. Üniteli eğitimin bir diğer farkı da her konu sonunda sınav olabilir. 

Ancak, her sınav yalnızca izlenilen konuya ait sorular içerir. Aşağıda adımlarını göreceğimiz eğitim, 

üniteli eğitime bir örnektir. 

 

 

Üniteli bir eğitime giriş yapıldığında şekilde görüldüğü gibi 

bölümler listelenmektedir. Eğitim sisteme eklenirken 

konuların rastgele alınması engellenirse kişilerin bölümleri 

sırayla almaları gerekmektedir. Böyle bir durumda kişiler 

bölümü tamamlamadan sonraki bölüme geçememektedir. 

 
                          

   Şekil 10: Üniteli Eğitim 

 

Tamamlanan üniteler şekilde kırmızı kutu içine alınan kısımdaki gibi görünmektedir. 
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Videolu Eğitime Katılım 
Kişilere atanmış olan videolu eğitimler Eğitimlerim kısmında listelenmektedir. 

 
 
 

Eğer sistemde videolu bir eğitim var ise Şekil 

11’deki gibi görünmektedir. 

Videolu eğitimlerin sağ tarafında kamera simgesi 

yer almaktadır. 

 
 

           

 

 
            Şekil 11: Videolu Eğitim 

 

Eğitimin detayına bakmak için detay butonu kullanılabilir. Eğitimin tipi, eğitim metodu,         

eğitici ve açıklama alanlarının bulunduğu bölüme bu buton ile erişilebilir. 
 

Şekil 12: Eğitim Detayı 

 

Eğitim hakkında daha fazla detay bilgiye erişmek için “Detay” butonuna basıldığında açılan sayfada 

eğitim hakkında detaylı bilgi görüntülenebilir. 

 

Videolu eğitimde tanıtım videosu var ise “Ön İzleme” butonu ile kısa tanıtım 

videosuna erişilebilir. 

 

Eğitime katılmak için “Eğitime Katıl” butonuna basılmalıdır. Bu butona      

basıldığında videolu eğitim başlayacaktır. 

 

Eğitim esnasında video oynatıcıdan video zamansal olarak ileriye atlatılamaz ancak eğitim esnasında 

kaçılan bir kısım tekrar seyredilmek istenirse videonun sağ altında bulunan butondan geri alınabilir. 

 

         
       Şekil 13: Video Butonları 
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Videolu eğitimlere ait indirilebilir bir doküman var ise alt kısımda bulunan “Dokümanlar” 

menüsünden indirilebilmektedir. 

 

 

Şekil 14: Dokümanlar 

 

Tamamlanan eğitimlerin üzerinde onay sembolü görülecektir. Bu, eğitim ile ilgili tüm 

süreçlerin tamamlandığını simgelemektedir. 

 

 
 

Şekil 15: Tamamlanmış Eğitimler 

 

Katılım gösterilen her eğitim “Bilgilerim” sayfasında görüntülenebilmektedir. Bu ekranda alınan 

eğitimlerin yüzde kaçının tamamlandığı takip edilebilmektedir. 


