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1.CANLI DERSE NASIL GİRİŞ YAPARIM? 
Kullanıcı adı ve şifre girişi yapılır. 

 

Kullanıcı grubu Öğrenci seçilerek giriş yapılır. 

 

Öğrenci bilgi ekranına giriş yapılır 

 

  



Öğrenci bilgi ekranına giriş yaptıktan sonra Öğrenci Giriş ekranında aşağıdaki  şekilde dersleriniz yer 

almaktadır. 

 

Derslerinizin hepsinde  Ders detayı butonu yer almaktadır. Ders detayı butonunu tıklayarak 

dersinizin detay sayfasını açınız. 

  



2.DERS DETAY SAYFASINDA ADIM ADIM SÜREÇLER NASIL 

İLERLEMEKTEDİR? 
Ders detayı sayfasında aşağıdaki alanlar yer almaktadır. 

 

2.1.UZAKTAN ÖĞRETİM-DERS İÇERİKLERİ 

Bu bölümde Dersinizin öğretim elemanı tarafından yüklenen ödevlerinize, dersiniz ile ilgili açıklama, 

ders materyallerinize, kaydedilmiş canlı derslerinize ve Canlı derse giriş işlemlerinizi bu alandan hafta 

hafta takip edebilirsiniz. 

 

  



2.1.1.KAYNAK GÖRÜNTÜLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR? 

Açılan sayfa içerisinde Uzaktan Öğretim - Ders içerikleri menüsünden, hangi haftanın kaynağı 

görüntülenmek isteniyorsa, o haftaya ait kaynağın yanındaki detay butonun tıklanır.  

 

Kaynağı indirmek isteniyor ise indir butonu ile indirilebilir. 

 

  

 



2.1.2. ÖDEVLERİ GÖRÜNTÜLEME VE YÜKLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR? 

Öğretim elemanı tarafından ödev hangi haftaya tanımlanmış ise o haftanın içerisinde ödev 

görüntülenir. 

 

Ödevin içerisinde bulunan son teslim tarihi, öğretim elemanı tarafından belirlenen o ödevin son 

teslim tarihini gösterir. 

 

Yükleme sayısı ise bu ödev için öğrenci tarafından en fazla kaç dosya yüklenebileceğini gösterir. 

 

Ödevin yanında bulunan diğer simgeler öğretim elemanı tarafından ödev için herhangi bir slayt, PDF 

yüklenmiş ise onun indirilmesini sağlar. Yanında bulunan simge ise ödevin detayını gösterir. Ödev 

cevaplanmak isteniyorsa yanında bulunan simgeyi tıklanarak ödev cevaplandırılır. 

 

  



2.1.3.CANLI DERSE KATILIM NASIL YAPILIR? 

Ders detay sayfanızda yer alan Uzaktan öğretim-Ders içerikleri alanında yer alan hafta içeriklerinize 

bağlı canlı ders tanımı öğretim elemanınız tarafından eklendi ise aşağıdaki şekilde canlı dersler 

tabında yer almaktadır. 

 

Canlı ders butonunu tıklayarak derse katılımınızı gerçekleştirebilirsiniz. 

 

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

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

 



Canlı ders ve konferans ekranı aşağıda görüldüğü gibidir. Ortadaki çalışma ekranını öğretim elemanı 

tarafından yürütülmektedir. 

 

 alanından canlı ders alanında mesaj gönderimi de yapılabilmektedir. 

 

  



2.1.4.YAPILAN CANLI DERSLERE NASIL ULAŞABİLİRİM? 

Ders detay sayfanızda yer alan Uzaktan öğretim-Ders içerikleri alanında yer alan hafta içeriklerinize 

bağlı Kaydedilmiş Canlı Dersler alanından ulaşabilirsiniz. 

 Bu alanda play butonu tıklanarak kaydedilmiş canlı derslerinizi izleyebilirsiniz 

 

  



 Aşağıdaki şekilde   butonunu tıklayarak kayıtlı derslerinizi izleyebilirsiniz. 

 

2.1.5.TARTIŞMA 

Uzaktan Öğretim –Ders içerikleri menüsünün altında yukarıdaki butonlardan tartışma butonunu 

kullanarak dersin tartışma menüsüne ulaşılabilmektedir. Bu alanda dersiniz ile ilgili süreçleri 

iletebilirsiniz. 

 

  



2.1.6.SINAVLARA KATILIM 

Uzaktan Öğretim – Ders içeriklerinin altında, öğretim elemanı tarafından online sınav hangi haftaya 

tanımlandıysa; o hafta içerisindeki sınavlar menüsü belirlenir sınavlar menüsünün altında sınava gir 

butonu tıklanır ve böylelikle online sınava girilmiş olunur. 

 

2.1.7.MESAJLAŞMA 

Uzaktan Öğretim- Ders içerikleri menüsünün altında üst tarafta bulunan butonlardan Destek butonu 

tıklanır. Gelen ekranda öğretim elemanının iletişim bilgileri bulunur. Bu bilgilerin altında e-posta 

gönderebileceğimiz gibi öğretim elemanına mesaj gönder butonu tıklanarak sistem içi mesaj 

gönderilir. 

 

  



Açılan ekranda gönderilmek istenen mesaj metnini ilgili alana yazdıktan sonra, gönder butonuna 

basılır. 

 

Öğretim elemanından öğrenciye geri dönüş yapıldığı takdirde, sayfada sağ üst tarafta bulunan 

menüye basılır, mesajları açarak gelen mesaj okunur. 

 

 


