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Sa al Sı ıfa Nasıl Giriş Yaparı ?



Siste e giriş yapı ız.



Siste e giriş so rası e üde  kursları ıza giri iz. 



Kurslara erişi  so rası ilgili dersi  üzeri e tıklayı ız.



İlgili derse giriş so rası e üde yer ala  Colla a tıklayı ız.



Karşı ıza gele  ekra da  dersi  öğreti  üyesi tarafı da  pla la ış haftalık 
oturu lar karşı ıza gel ektedir. 



İlgili tarihli oturu a tıklayı ız. Sağ üst köşede  açıla  pa elde  Oturu a katıl  
uto u a ası ız, a lı ders içerisi e giriş yapı ız.



Dersi  öğreti  ele a ı tarafı da  pla la ış oturu  ulu uyorsa görselde yer 
ala  Kurs odası da  sa al sı ıfa giriş yapı ız.



Sa al sı ıfa giriş so rası sayfa ı  altı da yer ala  mikrofon,kamera si geleri e tıklayarak 
ses ve görü tü üzü aktive ede ilirsi iz.
Söz al ak isterse iz sayfa ı  altı da yer ala  el kaldıra  ada  si gesi e tıklaya ilirsi iz.



Sağ or pa ele tıkladığı ızda alt kısı da ulu a  kişi listesi e erişe ilirsi iz.



Sağ or pa ele tıkladığı ızda soh et ala ı a erişe ilir, varsa ileti izi 
yazabilirsiniz.



Moderatör tarafı da  su u  sahi i yapıldıysa ız Dosya paylaşı ı,Beyaz tahta, 

uygula a ekra ı ve ka era paylaşı ı yapa ilirsi iz.



Gerçekleş iş ola  dersi  kaydı a yi e collab ala ı da yer ala  sol üst köşede ki  üç 
çizgiye ≡ tıklayıp, ardı da  kayıtlar dediği iz taktirde erişe ilirsi iz.



Gerçekleş iş ola  kayıtları eksik olarak gördüğü üzde sağ üst köşede yer ala  Bir Aralıktaki 
Kayıtlar  diyerek ve dö e  aşla gıç tarihi i seçerek arattır a yapa ilirsi iz. Dö e  

aşı da  şi diye kadar yapıl ış ola  ders kayıtları a u ala da  ulaşa ilirsi iz.


