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CANLI DERS ÖĞRETİM ELEMANI SÜREÇLERİ 
Kullanıcı adı ve şifre girişi yapılır. 

 

Kullanıcı grubu seçimi Öğretim elemanı yada Uzem Öğretim elemanları ile giriş yapılır. 

 

Öğretim elemanı danışmanlık işlemleri ekranı açılır. 

 

  



Derslerim kısmında canlı ders yapacağınız dersin isminin yanında yer alan İşlemler butonu tıklanır. 

İşlemler menüsünün altında yer alan butonu tıklanarak ders detayı sayfası 

açılır. 

 

 

1.DERS İÇERİKLERİ 
Açılan ders detayı sayfasında menü işlemlerinde DERS İÇERİKLERİ alanında Hafta içeriği alanından 

HAFTA İÇERİKLERİ->ÖDEV,KAYNAK,AÇIKLAMA ve VİDEO olarak eklenebilmektedir. 

 

  



1.1.Ödev Ekle 

Ders içerikleri kısmında hafta içeriğinize bağlı ödev ekleme işlemi de yapılabilmektedir. Hafta 

içeriğinin yanında yer alan  işlemler butonu tıklanarak  butonu tıklanır. Daha 

sonra açılan ekran üzerinde Ödev tanımı, Ödev ile ilgili açıklama, Kişi seçimi(Bu alanda Ödev 

sorumluları belirlenebilir) ve Ön koşullar alanında tanımlama işlemlerini yapılabilmektedir. 

 

 

 

 



1.2.Kaynak Ekle 

Ders içerikleri kısmında hafta içeriğinize bağlı kaynak ekleme işlemi yapılabilmektedir. Hafta içeriğinin 

yanında yer alan  işlemler butonu tıklanarak butonu tıklanır. Kaynak 

yönetimi  ekranı üzerinde yer alan gerekli alanlar doldurularak kaydedilir. 

Kaynak olarak, her türlü içerik girişi bu kısımda yapılabilir. Örn: mp4, pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx 

vb tüm materyalleri bu kısımda ekleyebilirsiniz.  

 

  



1.3.Açıklama Ekle 

Ders içerikleri kısmında hafta içeriğinize bağlı açıklama ekleme işlemi yapılabilmektedir. Hafta 

içeriğinin yanında yer alan  işlemler butonu tıklanarak butonu tıklanır.  

Bu kısım hafta bazlı duyuru yada bilgilendirme maksadıyla da kullabilmektedir. 

  



1.4.Video Ekle 

Ders içerikleri kısmında hafta içeriğinize bağlı video ekleme işlemi yapılabilmektedir. Hafta içeriğinin 

yanında yer alan  işlemler butonu tıklanarak butonu tıklanır.  

 

2.CANLI DERS NASIL YAPILIR? 
Açılan ders detayı sayfasında menü işlemlerinde CANLI DERS alanı tıklanır. Üst kısımda yer alan 

 butonu tıklanarak  canlı dersinizin ilk olarak tanımını yapmanız 

gerekmektedir. 

 

Canlı dersinizin Adı, Dil, Başlama Zamanı, Süre ve Açıklama alanları doldurularak kaydedilir. 

 



Kaydetme işleminizden sonra canlı dersiniz listede yer almaktadır. 

 

Canlı dersinizin yanında yer alan İŞLEM başlığınızın altında   KATIL butonu tıklanarak canlı 

dersinize katılım sağlayabilirsiniz. 

 Açılan sayfa üzerinde ilk olarak Sesli katılımınızı nasıl sağlayacağınızı belirlemeniz gerekmektedir. 

Bu kısımda mutlaka “Mikrofon” seçeneğini işaretleyerek işleme devam edeceksiniz. 

 

  



 Eylemler butonu tıklanarak bu alandan slayt ve video yükleme işlemi yapabilirsiniz. 

 

 

 

  



butonu tıklanarak canlı dersiniz sırasında kullanmak istediğiniz pdf, ppt, excel 

ve word dosyalarınızı yükleyebilirsiniz. 

 

“Dosyalara göz at” işlemi sonrası sunum dosyası seçilir. Dosya seçildikten sonra “Upload” butonu ile 

sunum dosya yükleme işlemi tamamlanır. 

 

 



İşlem tamamlandıktan sonra sunum kullanıcılar ile otomatik olarak paylaşılmaya başlar. 

 

 

Canlı ders ve konferans ekranı yukarıda görüldüğü gibidir. Ortadaki çalışma ekranını eğitmen tahta 

olarak da kullanabilir.  

Çalışma tahtasının sağındaki menülerden döküman ekleme çıkarma, tahtayı büyütme ve yazı 

araçlarını kullanma işlemlerini yapabilirsiniz.  

 

 Araçlar kısmı tıklandığında  

Metin aracı 

Çizgi aracı 



Elips aracı 

Üçgen aracı 

Dikdörtgen aracı 

Kalem aracı 

Ekran üzerinde yer alan araç butonlarını 

kullanarak canlı dersinizde yararlanabilirsiniz. 

 

Ekran paylaşımı yapılmak istenir ise  Ekranını paylaş alanı tıklanarak ekran paylaşımı 

yapılabilmektedir. 



 

 alanından canlı ders alanında mesaj gönderimi de yapılabilmektedir. 

 

 

 

 

3.CANLI DERS KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR? 
Canlı ders sürecinin 2. Adımda yeralan yöntemler üzerinden işlem sağlandıktan sonra, ekranın üst 

kısmında yeralan  butonuna tıklatılarak kayıt işlemi başlatılır. Bu işlem 



başlatılana kadar yani hazırlık sürecinde yapılan işlemlerin hiçbiri o ana kadar kayda alınmamaktadır. 

Kayıt işlemi başladıktan sonra bu botunun görünümü  halini alacaktır. 

 

  

Ders sunumu kayıt işlemi sırasında tüm ses ve görüntü bilgileri kayıt altına alınmaktadır. 

Sunumun sonlandırmak için  sağ üstte yeralan menü altında bulunan “End Meeting” butonuna 

tıklanır ve sunum sonlandırılır.  

 

Sunumun sonlandırılması sonrasında kaydedilen video ya ait link bilgisi öğrenci bilgi ekranında 

gösterimi sağlanacak olup, canlı derse katılamayan öğrencilerin de sonrasında bu videoya 

ulaşabilmesi sağlanacaktır. 


