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Online Dersler

Akademisyen > Online Dersler bölümünde aktif eğitim yılı içerisinde planlı veya anlık olarak
uygulanacak senkron dersler görüntülenir.

Akademisyen > Dersler bölümünde aktif eğitim yılı içerisinde planlanan tüm dersleriniz
görüntülendiği sayfada ders adının yanında Yüzyüze, Asenkron, Senkron ifadelerini
göreceksiniz. Eğer bir dersin adının yanında Senkron ifadesi varsa; bu ders web üzerinden
canlı ve öğrencilerle birlikte eşzamanlı olarak anlatılacak demektir. Bu tip senkron olarak
verilecek dersler ise bu sayfada, dersin tarih ve saatinden önce görüntülenmeye başlar.
Sayfada ilgili gün itibariyle tanımlı dersler listelenir.

Senkron ders bu sayfada görüntülenir ancak dersi başlatma butonu görüntülenmez. Dersi
başlatma butonu ders saatinden hemen önce görüntülenmeye başlar.



Dersin satırında bulunan Video Görüşmeyi Başlat butonuna basılarak Zoom'un açılması
sağlanacaktır.

1. Zoom açıldığı anda ders de fiilen başlamış olur.
2. Aynı tarih ve saatte ilgili öğrenciler de derse katılabilecekler.
3. Tüm öğrenciler dersin hocasının görüntüsünü görebilirler, sesini duyabilirler.
4. Ders sırasında herhangi gürültü olmaması için başlangıçta tüm öğrencilerin görüntüleri

kapalı ve sesleri kapalı olacaktır.

 Dersi başlatmadan önce internet bağlantınızın kesintisiz olduğundan emin olunuz.
Ayrıca dersi başlatacağınız cihazdaki Zoom uygulamasında hesabınızın açık olması
gereklidir.



5. Participants bölümünden isim listesi ile birlikte kaç öğrencinin derste olduğunu
görebilirsiniz. İlgili bir öğrencinin ses ve görüntüsünü açmak isterseniz, ilgili öğrencinin
isminin yanında bulunun More butonuna tıklayarak ses veya görüntüsünün açılmasını
isteyebilirsiniz. Bu isteği yaptığınızda derse katılan öğrencinin önüne uyarı düşecek ve
ancak onay verirse açılacaktır.

�. Ders sırasında öğrenciler Chat bölümünü kullanarak soru sorabilirler. Bu bölümün
dikkatinizi dağıttığını veya amacı dışında kullanıldığını düşünürseniz Security
bölümünden chat bölümünü geçici olarak kapatabilir, istediğiniz anda tekrar açabilirsiniz.

7. Dersi kendi görüntünüz ile ders anlatabileceğiniz gibi; Share Screen bölümünden
bilgisayarınızda açacağınız bir sunumun ekranını paylaşarak veya beyaz tahta kullanarak
da ders anlatabilirsiniz.

�. Zoom, dersin başlatıldığı andan itibaren dersi kaydetmeye başlayacaktır. Lütfen bu
konuda ilgili kayıt butonlarını tekrar kullanmayın. Daha sonra bu dersin kaydı otomatik
olarak derse ait ders notları bölümüne yüklenecektir.

9. Dersi farklı bir akademisyen ile birlikte vermek isterseniz; dersin satırında bulunan
Toplantı ID bilgisini ve toplantı parolasını ilgili akademisyen ile paylaşabilirsiniz. Bu
bilgiler ile Zoom üzerinden ilgili toplantıya giriş yapılabilir. Ses ve görüntüsünü açması
halinde sizinle birlikte ders anlatmaya başlayabilecektir.

10. Ders bittikten sonra ekranda görünen End butonuna bastıktan sonra End Meeting for All
butonuna basarak dersi bitirebilirsiniz. Bu aşamadan sonra dersten tüm öğrenciler ile
birlikte çıkmış olursunuz.


