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 T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi - Uzaktan Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanmış 
olan bu klavuzda UZEM sisteminde bulunan derslerin eğitim portalı üzerinden nasıl takip 
edileceğine ve bu sistemin nasıl kullanılıcağına dair bilgiler yer almaktadır.

1.1. ALMS SISTEMINE GIRIŞ
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Portalı’na giriş yapabilmek için herhangi 
bir ek bilgisayar yazılımına ihtiyacınız yoktur. Bilgisayarınız da bulunan internet tarayıcıla-
rından ( İnternet Explorer, Google Chrome) ile  sisteme giriş yapabilirsiniz.
Eğitim Portalı “https://portal.rumeli.edu.tr” adresinde yer almaktadır. Bu adresi internet ta-
rayınızın adres satırına yazmanız halinde eğitim portalı sayfasına ulaşabilirsiniz.

1.1.1. KULLANICI ADI VE ŞİFRE BİLGİLERİME NASIL ULAŞABİLİRİM?
Tüm T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretmenleri için belirlenmiş olan “kullanıcı adı” ve 
“şifre” bilgileri UZEM destek birimi tarafından eğitmenlerimize mail yoluyla iletilecektir.

1.2. ANASAYFA
Eğitim portalına giriş yaptığınızda “Anasayfa” ekranı açılacaktır. Bu ekranda “Yakın Başla-
yacak Aktivitelerim” alanı hafta içerisinde başlayacak olan aktivitelerinizi göstermektedir.  
Aktivitenin üzerine tıklayarak içeriğini görüntüleyebilirsiniz. “Girdiğim Eğitimler” alanında 
mevcut dönem içerinde eğitimini verdiğiniz dersleri görüntüyebilrsiniz. İlgili dersin üzerine 
tılayarak o dersin içeriklerini görüntüleyebilmektesiniz.
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1.2.1. SAĞ ÜST MENÜ
Üst menüde sırasıyla Son teslim tarihlerim, mesajlar, derslerim, dil seçeneği ve profil simge-
leri bulunmaktadır.

1.2.1.1. Son Teslim Tarihlerim
Son teslim tarihi olan aktiviteler için gelen bildirimlere            simgesine tıklayarak ulaşabi-
lirsiniz.

1.2.1.2. Bildirimler
Portal da sistem,öğrenci ya da yönetici tarafından size gönderilmiş olan bildirimlere             sim-
gesine tılayarak ulaşabilirsiniz.

1.2.1.3. Mesajlar
Size gönderilen, ya da diğer kullanıcılara gönderdiğiniz mesajlara            simgesine tıklayarak 
ulaşabilirsiniz.

1.2.1.4.  Derslerim
Eğitmeni olduğunuz ya da size atanan bir ders varsa       simgesi aracılığıyla “Derslerim” 
sayfasına geçiş yapabilirsiniz.

1.2.1.5.  Dil Seçeneği
Sistem dilini değiştirmek için       simgesine tıklayabilirsiniz. (Sistem yöneticisi dil seçimi 
simgesinin görünümünü kapatmışsa bu simge üst menüde görünmez.)

1.2.1.6. Profil
Sistemde kayıtlı kişisel bilgilerinizi ve profil resminizi görüntülemek ya da düzenlemek, tak-
viminizi görüntülemek ya da hesabınızdan çıkış yapmak için; profil resminizin ve isminizin 
yer aldığı  simgesine tıklayabilirsiniz.

1.2.2. SOL MENÜ
Menüde “Anasayfa” alanına tıkladığınızda eğitim 
portalının anasayfasına yönlendirilirsiniz. “Derslerim”
alanına tıkladığınızda portalda eğitim verdiğiniz ders-
lerinizi görüntüleyebilirsiniz. Dönem içindeki eğitimini
verdiğiniz derslerin üzerine tıklayarak ders içeriklerini
görüntüleyebilirsiniz.



5

“Takvim” alanına tıkladığınızda bulunduğunuz ay içerisinde gerçekleşecek ders aktiviteleri-
nizi görüntüleyebilirsiniz. Bu aktivitelerin gün ve saat bilgisini bu sayfadan görüntüleyebil-
mektesiniz. Aktivitelere tıklayarak erişim sağlayabilirsiniz. 
 
“İletişim Araçları” portal içinde bulunan yönetici ve öğrencilerle iletişime geçmek için kul-
lanılan araçları görüntüleyebilirsiniz. Bu araçları kullanarak iletişime geçmek istediğiniz kişi 
ve ya kişlerle iletişime geçebilirsiniz.
(İletişim konusunda mail kullanımı tavsiye etmekteyiz.)

1.3. DERSLERIM
Bir dersin içine aktivite eklemek, aktiviteleri görüntülemek, düzenlemek, şube açmak, şu-
beleri düzenlemek gibi işlemler için Derslerim sayfasındaki bir ders ismine tıklanarak ders 
görüntülenebilir.

Ders içine henüz aktivite eklenmemişse ders içi boş gelecektir. Orta kısımda derse eklenen 
aktiviteler listelenir. Döneme bağlı bir ders açılmışsa, aktiviteler hafta seçimine göre sıra-
lanır. Bir haftaya hiç aktivite eklenmemişse, o hafta listede görünmez. Üstte yer alan filtre-
ler kullanılarak hafta seçimi, aktivite tipi, ünite tipine göre aktiviteler filtrelenebilir. Ders içi 
görünümü, yine üst menüden “Liste” seçilirse aktiviteler alt alta liste olarak sıralanır. “Kart” 
seçilmişse, aktiviteler kart görünümünde sıralanır. Sağ tarafta eğitmen bilgisi, şube bilgi-
si, ders yönetme paneli görünür. Aynı dersi birden fazla şubeye veren eğitmenler aktivite 
oluşturuken ve ya aktiviteye giriş yaparken hangi şubenin seçili olduğuna dikkat etmelidir.

1.3.1. Aktiviteler
ALMS sistem içinde verdiğiniz eğitimle ilgili çeşitli aktiviteler gerçekleştirebilirsiniz.

1.3.1.1. Ödev Aktivitesi
Ödev aktivesi ile öğrencilere ödev verilebilir. Son teslim tarihi, öğrencilerin ödevlerini teslim 
edebilecekleri son tarihtir. Yükleme sayısı, öğrencinin sisteme yüklediği ödev dosyasını, kaç 
kere değiştirebileceğini belirler. 
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Teslim tarihinden sonra dosya indirilmesine izin ver ayarı “Evet” seçilirse, ödev teslim tarihi 
geçse de öğrenciler eğitmenin yüklediği ödev dosyasını indirebilir.
Bitirme kriterileri;
Görüntüle: Öğrenci ödev aktivitesini açtığında aktiviteyi tamamlamış olur.
Dosya Yükle: Öğrenci kendi ödev dosyasını yüklediğinde aktiviteyi tamamlamış olur.
Notlandırma: Eğitmen bu ödev için öğrenciye bir not verdiğinde, aktivite tamamlanmış olur.

İlgili dersin sayfasında, eklenmiş ödevin üzerine tıkladığınızda sizi “İndir” , “Notlandırmaya 
Git” ve Aktivite Düzenle” seçeneklerinin bulunuğu alan açılacaktır. Ödev olarak yüklediğiniz 
dokümanı görüntülemek için “İndir” seçeneğine tıklayabilirsiniz. “Aktivete Düzenle” oluş-
turduğunuz “Ödev” aktivitesini düzenlemek için kullanabilirsiniz.

“Notlandırmaya Git” seçeğine tıkladığınızda ödevleri notlandırma yapabilirsiniz. Aynı za-
manda ödevlerini tamamlayan ya da tamamlamayan öğrencileri görütüleyebilirsiniz.

1.3.1.2. Doküman Aktivitesi
Dersi yönetme panelinden, Yeni Aktivite Ekle> Doküman sekmeleri seçildiğinde şube seçi-
mi sayfasından sonra yeni doküman ekleme sayfası ekrana gelir.
Bitirme kriteri, bu aktivite için tek bitirme kriteri dokümanın görüntülenmesidir.
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1.3.1.3.  Sanal Sınıf Aktivitesi
Sanal sınıf aktivitesi eğitmen ve öğrenci ile canlı ders yapma imkanı sunan aktivitedir.

Sanal sınıf aktivitesi ilgili enstitü tarafıdan belirlen ders takvimine göre UZEM yetkilileri tara-
fından oluştulmaktadır. Bu ders programı enstitün ve uzemin websitesinde yayınlanacaktır. 
Sanal sınıf aktivitesi günü ve saati geldiğinde sistem tarafından başlatılıcaktır. Bu aktivite 
başladığında üzerinde “Başladı” ibrasi bulunucaktır. Bu ibareye tıkladığınızda aktivite tara-
yıcınız üzerinde yeni bir sekme olarak açılacaktır. Eğitmenlerin ders programında ki saaten 
15 dakika önce canlı derste olmaları istenmektedir. Bunun sebebi olası bir teknik arıza du-
rumunda ders başlamadan müdahele etmektir. “Canlı Yayın” ibaresine tıkladığınızda tara-
yacınız üzerinde, yeni sekmede canlı ders açılacaktır.

Bitirme kriteri;
Canlı katılım: Öğrenci sanal sınıf oturumu canlı işlenirken derse katılırsa aktiviteyi tamamla-
mış olur. Oturumda ne kadar kaldığı önemli değildir, katılması yeterlidir.
Canlı veya arşiv katılım: Öğrenci sanal sınıf oturumu canlı işlenirken derse katılırsa ya da 
canlı oturum bittikten sonra tekrar izleme videosunu açarsa aktiviteyi tamamlamış olur. 
Oturumda ne kadar kaldığı önemli değildir, katılması yeterlidir.
Canlı izleme oranı: Öğrencinin aktiviteyi tamamlaması için canlı işlenen sanal sınıf oturumu-
na hangi oranda katılması gerektiğini belirtir. Bu kriter seçildiğinde altta yeni bir satır belirir, 
hangi oranda (%) katılım gerektiği burada belirtilmelidir.

Sanal sınıf aktivisinde paylaştığınız dokümanlar yalnızca o canlı ders esnasında görüntüle-
nebilir. Öğrencilerle paylaşılmasını istediğiniz dokümanları UZEM destek ekibi yetkililerine 
mail yoluyla göndermeniz rica olunur. 
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1.4. PERCULUS PLUS GENEL BAKIŞ
Perculus Plus, bilgisayar ve mobil cihazlar üzerinden uzaktan canlı eğitim ve toplantı yapıl-
masını sağlayan sanal sınıf platformudur. 
         Perculus Plus ile yapılabilecekler:

• Canlı video ve ses akışı, 
• Ekran paylaşımı,
• Doküman ve sunum paylaşımı,
• Paylaşılan belgeler üzerinde çizim ve metin araçlarını canlı kullanabilme,
• Video paylaşımı,
• Genel ve özel mesajlaşma,
• Mini anket ve test soruları yayınlayabilme 
         Yapılan oturumlar kaydedilir ve sonrasında katılımcılar bu oturum kayıtlarına ulaşabilir.

1.5. GEREKSINIMLER
Perculus Plus’ı eğitmen ya da oturum yöneticisi olarak kullanmak için gerekenler şunlardır:
• Bir internet tarayıcısı
  > Windows, Mac ya da Linux işletim sistemine sahip masaüstü cihazlar ve 
Android işletim sistemine sahip mobil cihazlar için Google Chrome
  > IOS 12.0 işletim sistemine sahip Apple cihazlar (IPhone ve IPad) için Safari
• Yükleme ve indirme işlemi için en az 1 Mbit/sn bant genişliği olmalıdır.
• Sorunsuz çalışan bir bilgisayar ya da mobil cihaz (Android ve IOS)
• Web kamera (Oturumda kamera kullanılacaksa)
• Mikrofon (Oturumda mikrofon kullanılacaksa)
• Ekran paylaşımı yapabilmek için Google Chrome tarayıcısına Perculus ekran paylaşı-
mı uzantısının eklenmesi (Google web mağazadan indirilebilir.) 

1.6. KONUM IZNI
Perculus Plus uygulamasına giriş yapıldığında sol üst tarafta çıkan Google Chrome izin 
penceresinden konumunuzu bilme izin isteğinde izin ver düğmesine tıklayarak izin verilir. 
 
 
 
 
 



9

1.7. SISTEM KONTROLÜ
‘Sistem Kontrolü’ oturum için gerekli sistem gereksinimlerinin doğru çalışıp çalışmadığının 
kontrolü için kullanılır.

(1) DURUM
Durum bölümü oturum esnasında hangi özellikleri kullanabileceğinin bilgisinin bulunduğu 
bölümdür.

(2) KAMERA
Kamera bölümü bilgisayarda bulunan mevcut kameraların listesinin bulunduğu ve kamera-
nın çalışıp çalışmadığı test edilebilecek bölümdür.

(3) SES
Ses bölümü hoparlörden ses gelip gelmediğinin test edildiği bölümdür. 

(4) MİKROFON
Mikrofon bölümü bilgisayarda bulunan mevcut mikrofonların listesinin bulunduğu ve çalı-
şıp çalışmadığının test edildiği bölümdür.

(5) BAĞLANTI
Bağlantı bölümü bilgisayarın internet bağlantısının durumunun test edildiği bölümdür.
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1.7.1. Sistem Kontrolü - Durum
Sistem Kontrolü - Durum bölümünde Perculus Plus’ta oturum açılması için gerekli olan ka-
mera, mikrofon ve ekran paylaşımı durumu gözden geçirilir ve kullanıcıya geri dönüt verilir.

• Kameranız ile video paylaşımı yapabilirsiniz.
Mevcut kamera sayınız: 1
 Bilgisayarda mevcutta bir veya daha fazla kamera bulunuyorsa bu geri bildirim 
alınır. Sisteme bağlı bir veya daha fazla kamera var anlamına gelir. Mevcut kamera sayısı 
da burada bilgi olarak yer alır.
• Mikrofonunuz ile ses paylaşımı yapabilirsiniz.
Mevcut mikrofon sayısı: 4
 Bilgisayarda mevcutta bir veya daha fazla mikrofon bulunuyorsa bu geri bildirim 
alınır. Sisteme bağlı bir veya daha fazla mikrofon var anlamına gelir. Mevcut mikrofon 
sayısı da burada bilgi olarak yer alır.
• Ekran Paylaşımı Yapabilirsiniz.
Yüklü olan eklenti versiyonu: 1.0.0.4
 Ekran paylaşımı yapabilmek için gereken Google Chrome eklentisinin Google 
Chrome’e eklenip eklenmediğinin bilgisi yer alır. Google Chrome’a Perculus Plus eklenti-
si eklemek için aşağıdaki bağlantıya gidebilirsiniz. https://chrome.google.com/websto-
re/search/perculus
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1.7.1.1. Sistem Kontrolü - Kamera
Kamera testi ile kameranın doğru çalıştığını anlamak için “KAMERA” bölümünde bulunan 
“Kameranızı seçininiz” menüsüne girip mevcut kamerayı seçtikten sonra kamera sorunsuz 
çalışıyorsa kamera bölümü açılır ve bilgisayarınızın monitöründe kendinizi görebilirsiniz.

     Kamera Seçimi Yaptıktan Sonra Google Chrome‘un Sol  
     Üst Tarafında Çıkan Kameranızı Kullanma İzin İsteğinde  
     İzin Ver Düğmesine Tıklanır.

1.7.1.2. Sistem Kontrolü - Ses
Ses bölümü bilgisayara bağlı hoparlör veya kulaklıktan ses gelip gelmediğinin test edebil-
diği bölümdür. Ekranda bulunan oynat düğmesine tıklayarak hoparlör kontrolü gerçekleş-
tirilebilir.



12 13

1.7.1.3. Sistem Kontrolü - Mikrofon
Mikrofon bölümünde bilgisayarda bulunan mevcut mikrofonların listesi bulunur. Doğru 
mikrofonu seçerek doğru çalışıp çalışmadığı test yapılarak anlaşılabilir.

     Mikrofon seçimi yaptıktan sonra Google Chrome‘un sol  
     üst tarafında çıkan mikrofonunuzu kullanma izin isteğin 
     de izin ver düğmesine tıklanır.

1.7.1.4. Sistem Kontrolü - Bağlantı
Bağlantı bölümünde bilgisayarın mevcut internet bağlantısı test edilebilir. Yükleme ve in-
dirme hızı olarak tavsiye edilen bağlantı hızı en az 1 Mbit/s’dir. 
Bağlantı hızını kontrol etmek için ekranda bulunan “Testi Başlat” düğmesine tıklayarak testi 
başlatabilir. Test sonrasında bilgisayarın yükleme ve indirme hızının ne kadar olduğu öğre-
nilebilir.
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1.8. BÖLÜMLER VE IŞLEVLERI
Perculus Plus oturumuna başladığımız zaman karşımıza gelen görünüm üzerinde bulunan 
menüler ve işlevlerine ayrıntılı olarak değineceğiz.

(1) Şirket Logosu
Şirket logosu bu bölümde görüntülenir.

(2) Ortak Alan Bölümü
Eğitimcinin üzerinde ders anlattığı bölümdür.

(3) Paylaşım Düğmesi
Ortak alanda görüntülenecek görüntünün 
(Beyaz tahta, doküman veya ekran paylaşımı) 
eklendiği düğmedir.

(4) Ortak Alan Yönetim Araçları
Ortak alan yönetim araçları ortak alan üzerin-
de düzenlemeler yapmayı sağlar.

(5) Canlı Yayını Başlatma Düğmesi
Oturumun tüm katılımcılara açılmasını sağla-
yan düğmedir.

(6) Oturum Süresi
Oturum başlama saatinden sonra geçen süre 
bu bölümde gösterilir.

(7) Oturum Ayarları Düğmesi
Oturum ile ilgili ayarların görüntülendiği düğ-
medir.

(10) Sohbet Sekmesi
Sohbet sekesi düğmesi sohbetin görüntülen-
diği, sohbete yazı gönderildiği ve özel sohbet 
bölümleri oluşturulabildiği bölümdür.

(11) Genel Sohbet Düğmesi
Genel sohbet düğmesinin tüm katılımcıların 
sohbete dahil olabildiği bölümdür.

(12) Özel Sohbet Düğmesi
Özel sohbet düğmesi katılımcılar ve yetkililer-
le özel sohbet bölümü oluşturmaya yarayan 
düğmedir.

(13) Sohbete Yazı Yazma Bölümü
Sohbet görüntüleme penceresinde görüne-
cek yazıların yazılıp gönderildiği bölümdür.

(14) Dosyalar Sekmesi
Oturumda kullanılacak dosyaların önceden 
yüklenip hazır olması için kullanılır.

(15) Katılımcılar Sekmesi
Mevcut Katılımcıların görüntülendiği, kamera 
ve mikrofon yetkisinin verilebildiği sekmedir.
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(8) Kamera ve Mikrofon Sesi Paylaşım Pen-
ceresi
Eğitimci ve eğitimcinin kullanıcılara yetki ver-
mesi ile kameralarını açtıkları ve görüntülen-
dikleri penceredir.

(9) Etkileşim Penceresi
Sohbet, Dosyalar, Katılımcılar, Sorular ve ayar-
ların görüntülendiği bölümdür.

(16) Sorular Sekmesi
Katılımcılar anlık olarak soru hazırlayıp cevap-
latılabildiği sekmedir.

(17) Sohbet Ayarları Sekmesi
Sohbet bölümü ile ilgili ayarların bulunduğu 
sekmedir.

1.8.1. Şirket Logosu
Şirket logosu sol üstte bulunan bölümde görüntülenir.

1.8.2. Ortak Alan Bölümü
Ortak alan bölümü; eğitmenin ders içerisinde kullanacağı Beyaz Tahta, Resim (jpeg, png), 
Video (mp4), Ses (mp3), Doküman (pdf) ve Ekran Paylaşımı (Ekranınızın Tamamı, Uygulama 
Penceresi, Chrome sekmesi) yaptığı ve kullanıcıların gözlemlediği bölümdür.

 Ekran paylaşımı hariç tüm paylaşımlar üzerinde ‘Ortak Alan Yönetim Araçları’ kullanı-
larak yazı yazma, kalem aracı gibi araçlar ile vurgulama işlemleri gerçekleştirilebilir.

 Ders içerisindeki eğitim ile ilgili tüm faaliyetler bu bölümde gerçekleşir. Bir kullanıcı 
bu ‘Ortak Alan Bölümü’ üzerinde işlemler gerçekleştirebileceği gibi, birden fazla kullanıcı da 
ortak alan üzerinde yetkilendirmeye sahip olup işlemler gerçekleştirebilir.

1.8.3. Paylaşım Düğmesi
Paylaşım düğmesi ortak alanda görüntülenecek olan görüntünün seçilmesini sağlayan 
düğmedir.

Paylaşım Düğmesinin 
Normal Görüntüsü

Fare ile Paylaşım Düğmesinin 
Üzerine Gelindiğinde
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1.8.3.1. Beyaz Tahta
Beyaz Tahta’ eğitimcinin ortak alanı katılımcılar ile etkili kullanabilmesi için tasarlanmıştır. 
Beyaz tahta üzerinde kalem ve T20 aracını kullanarak katılımcılar arasında beyin fırtınası 
yapılabilir.

Beyaz Tahta tıklandığında ekrana çalışma alanı açılır ve tıklanabilir yeni düğmeler eklenir.

    (1)Kullanıcı Adı: Mevcut kullanıcının adının yazıldığı bölüm

  (2)Bulut Düğmesi: Ekranda yapılan değişiklikleri kaydedilip bilgisayara indir- 
  menizi sağlar.

   (3)El Düğmesi: Katılımcı oturumda söz almak istediğinde el düğmesin- 
   den söz verilir.

Beyaz Tahtanın 
Normal Görüntüsü

Fare ile Beyaz Tahtanın 
Üzerine Gelindiğinde
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 Kullanıcılar el düğmesine tıklayarak ders esnasında söz isteyebilir. Oturum eğitmeni 
el düğmesine tıklayarak derste söz isteyen katılımcıların listesini görebilir. Katılımcı adının 
üzerine tıklandığında kamera, mikrofon ve paylaşım yetkisi verilip, katılımcıların oturuma 
katkıda bulunması sağlanabilir.

1.8.3.2. Doküman Yükle
“Doküman Yükle” ile bilgisayarınızda bulunan doküman ve video yüklemede sadece pdf, 
jpeg, png, mp4 (video) ve mp3 (ses) uzantılı dosya yüklemeye izin verilmektedir. Eğer bir 
MS Ofis belgesi (Word, Excel veya Powerpoint) paylaşmak istenirse bu dosyayı önce pdf 
biçemine çevrilmesi gerekmektedir.

Doküman Yükle’nin 
Normal Görüntüsü

Fare ile Doküman Yükle 
Üzerine Gelindiğinde

Doküman Yükle tıklandığında ‘Aç’ penceresi 
açılır ve bilgisayardan açılmak istenen dokü-
man seçilerek açılır

‘Aç’ düğmesi tıklandıktan sonra ekranın 
sağ altında dosyanın yüklenme durumu 
görüntülenir.
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Doküman seçilip ‘Aç’ düğmesi tıklandıktan sonra doküman yüklenerek ‘Ortak Alan 
Bölümü’nde gösterimi yapılır.

(1) Yüklenen Dosyanın Adı
‘Dosya Yükle’ fonksiyonunu kullanarak dosya yüklendiğinde ‘Paylaşım Düğmesi’nin sağına 
yüklenen dosyanın adı gelir. Yüklenen dosyanın adının yazıldığı kısma tıklandığı zaman o 
ana kadar açılmış Ekran Paylaşımı, Beyaz Tahtalar ve Dokümanlar bu kısımda listelenir. 

    (2) Dokümandaki Sayfaları Gör
    Tıklandığında ekranın sağına yeni bir bölüm açılır ve mevcutta 
    ki  dokümanın sayfalarını sıralı bir şekilde görüntülenir.

    (3) Kullanıcı Adı
    Mevcut kullanıcının adının yazıldığı bölüm.

    (4)Doküman Sayfa Kontrolü
    Bu kısımda eklenen dokümanın sayfa sayısı, sayfa numarası, ön 
    ceki ve sonraki sayfa geçiş düğmeleri bulunur.

    (5) Bulut Düğmesi
    Ekranda yapılan değişiklikleri kaydedilip bilgisayara indirmenizi  
    sağlar.
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   (6) El Düğmesi
   Katılımcı oturumda söz almak istediğinde el düğmesinden söz verilir.  
   Söz almak isteyen kişi sayısı parmak işaretinin üstünde belirir.

1.8.3.2.1. Yüklenen Dosyanın Adı
Yüklenen dosyanın adına tıkladığımız zaman bir menü açılır. Bu menüde çalışma doküman-
ları listelenir. Listelenen dokümanların adının üzerine fare ile gelindiğinde dosya adının sa-
ğında çıkan çöp kutusu simgesine tıklayarak silme işlemi gerçekleştirilebilir.

Kullanıcılar el düğmesine tıklayarak ders esnasın-
da söz isteyebilir. Oturum eğitmeni el düğmesine 
tıklayarak derste söz isteyen katılımcıların listesi-
ni görebilir. Katılımcı adının üzerine tıklandığın-
da kamera, mikrofon ve paylaşım yetkisi verilip, 
katılımcıların oturuma katkıda bulunması sağla-
nabilir.

(1) Yeni Sayfa Ekle Düğmesi
‘Yeni Sayfa Ekle’ düğmesine tıklandığı za-
man yeni bir Çalışma Sayfası (Beyaz Tahta) 
eklenir.

(2) Dosya Adlarının Üzerine Gelindi-
ğinde
Eklenmiş Doküman, Beyaz Tahta ve Ekran 
Paylaşımlarının fare ile üzerine gelindiğin-
de eklenen dosyanın rengi maviye döner 
ve sağ tarafında çöp kutusu simgesi çıkar.

(3) Yüklenen Dosyalar
‘Paylaşım Düğmesi’ne tıklanarak veya 
‘Dosyalar Sekmesi’ kullanılarak yüklenen 
dosyalar bu bölümde listelenir.

(4) Ekranda Açık Olan Doküman
‘Ortak Alan’ bölümünde açık olan tüm ka-
tılımcıların aktif olarak gördüğü doküma-
nın ismi açık mavi renkte gösterilir.
(5) Çöp Kutusu
Yüklenene dosyanın fare ile adının üzeri-
ne gelindiğinde dosya adının sağ tarafın-
da çıkan çöp kutusuna tıklayarak dosya 
çalışma dokümanları arasından silinebilir.
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1.8.3.3. Ekran Paylaşım
‘Ekran Paylaşımı’ düğmesine tıklandığında ekrana bir pencere açılır. Bu pencerede ‘Ekra-
nınızın Tamamı’, ‘Uygulama Penceresi’, ‘Chrome Sekmesi’ seçeneklerinden birini seçerek 
‘Paylaş’ düğmesi tıklanarak seçilen paylaşılmak istenen ekran ‘Ortak Alan Bölümü’nde pay-
laşılmaya başlanır. 
Paylaşım sırasında ‘Sesi Paylaş’ kutucuğu işaretlenmiş ise Chrome tarafında bilgisayarınızın 
sesi veya Chrome üzerinde oynatılan ses ve videoların sesi kısılmış olabilir. Oturuma devam 
etmeden önce chrome ve bilgisayarınızın ses ayarlarını kontrol ederek devam edilmelidir.

(1) Hayır Düğmesi
Hayır düğmesi tıklandığında silme işlemi iptal olur.

(2) Evet Düğmesi
Evet düğmesine tıklandığında çalışma dokümanları 
arasından kaldırma gerçekleştirilir. 

Çöp kutusu simgesinin normal görüntüsü

Çöp kutusu simgesinin fare 
ile üzerine gelindiğinde

Ekran Paylaşımı’nın Normal Görüntüsü Fare ile Ekran Paylaşımı Üzerine Gelindiğinde

Ekran Paylaşımı’na tıklandığı zaman 
ekranın sağ üst köşesine uyarı mesajı 
gelir. Paylaşılan ekranın sesinin kısıla-
bilir. Bu mesaj oturumun katılımcıla-
rına giden ses için dikkat edilmelidir.

Ekran Paylaşımı gerçekleştirmeden 
iptal ederseniz ya da bir sorundan 
dolayı ekran paylaşımı gerçekleşmez-
se ekranın sağ üst köşesine bu uyarı 

gelir.

Ekran Paylaşımı tıklandığında ekranın orta üst kıs-
mında hangi ekran paylaşılmak isteniyorsa seçim 
yapılmalı ve paylaş düğmesi tıklanmalıdır.
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(1) Ekranınızın Tamamı
Mevcutta bulunan ekranın tamamı ortak alanda paylaşılabilir. Birden fazla ekran (monitör) 
mevcutsa aralarından seçim yapılabilir.
(2) Uygulama Penceresi
Bilgisayarda açılan uygulamalar arasından istenilen uygulama seçilip sadece uygulama ek-
ranı paylaşılabilir.
(3) Chrome Sekmesi 
Chrome tarayıcısında mevcutta açık sekmelerden istenilen sekme ortak alanda paylaşılabi-
lir.
(4) Sesi Paylaş Onay Kutusu
Onay kutusu işaretli olduğu durumda bilgisayardaki ses oturuma paylaşılır. (Ses paylaşımı 
bilgisayar veya uygulamanın sesini kısabilir. Bilgisayarın veya uygulamanın sesini kontrol 
edilip oturuma devam edilmelidir.) Onay kutusu işaretli değilse ekran paylaşımında ses pay-
laşılmaz.
(5) Paylaş Düğmesi
Paylaş düğmesi tıklandığında ekran görüntüsü oturumun ortak alanında paylaşılmaya baş-
lanır.
(6) İptal Düğmesi
İptal düğmesine basarak ekran paylaşımı penceresinden çıkılır ve ekran paylaşımı gerçek-
leşmez.

1.8.4. Ortak Alan Yönetim Araçları
Ortak alan yönetim araçları ortak alana eklenen ‘Beyaz Tahta’, ‘Doküman (pdf)’ ve ‘Resim 
(jpeg, png)’ dosyaları üzerinde vurgulamalar yapmak, beyin fırtınası yapmak, önemli notlar 
almak gibi işlemler için kullanılır.

 İmleç aracına tıklayarak diğer ortak alan yönetim Araçlarının etkisinden çıkılır.

  
 Kalem aracını kullanarak ortak alandaki görselin üzerinde çizimler yapılabilir.

 Silgi aracını kullanarak ekran üzerine çizilmiş ve yazılmış yazıların kısım kısım   
 silinmesi sağlanabilir.
          T20 aracını kullanarak istenilen noktaya klavyeden   
           yazı yazılabilir. (Text – Metin) – (20 – 24 Boyutlar)

     Renkler aracına tıklanarak açılan renkler penceresinden  
     bir renk seçilir. Seçilen renk kalem ve T20 aracı ile yapıla 
     cak işlemlerin rengi seçilmiş olur.

 Çöp Kutusu Simgesine tıklayarak ‘Kalem Aracı’ ve ‘T20’ aracı ile yapılan değişiklikleri  
 tümü silinir.
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1.8.5. Canlı Yayını Başlatma Düğmesi
Canlı yayın başlatma düğmesi ekranın sağ üstünde bulunan ‘Kamera ve Mikrofon Sesi Pay-
laşım Penceresi’nin sol tarafında yer alır. Canlı yayın başlatma düğmesi eğitmen yayını baş-
latana kadar sürekli yanıp söner. Oturumu başlatmak için gereken hazırlıklar yapıldıktan 
sonra ‘Canlı Yayın Başlatma’ düğmesine tıklanır. 
Oturum tüm katılımcılara açılır ve eğitmenin oturuma sunduğu ‘Beyaz Tahta’, ‘Doküman 
Yükle’den yüklenmiş bir doküman, ‘Ekran Paylaşımı’, ‘Dosyalar’ Sekmesi bölümünden se-
çilmiş dokümanla yayın başlatılabilir veya ortak alan boş şekilde de oturum başlatılabilir. 
Eğitmen isterse oturum başlatmadan önce kamera ve mikrofonu kapalı başlayabilir veya 
kamera ve mikrofon açık bir şekilde oturum başlatılabilir.

Ders başlatıldıktan sonra derse mola verilmek istendiğinde ‘Başlat’ düğmesinin olduğu bö-
lüme ‘Ara Ver’ bölümü gelir. ‘Ara Ver’ Düğmesine tıklandığında ‘Ara Verme Zamanı’ pence-
resi gelir. Gerekli duyuruyu yazıldıktan sonra, ‘Derse Ara Ver’ düğmesi tıklanarak derse ara 
verilmiş olunur. 

   Ara Ver’ Düğmesi tıklandığında ekrana gelecek pencere

Canlı Yayın Başlatma Düğmesi söndü. Canlı Yayın Başlatma Düğmesi yandı.

Ara Ver düğmesinin normal görüntüsü Ara Ver düğmesinin fare ile üzerine gelindiğinde
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(1) Katılımcılar İçin Notunuz
Ara verdiğinde katılımcılara gösterilecek bilgi mesajı bu kutucuğa yazılmalıdır. (300 karak-
terlik yazı yazılabilir.)
(2) Vazgeç Düğmesi
Vazgeç Düğmesi tıklandığında ‘Ara Ver’ işlemi iptal edilecek ve oturum devam edecektir.
(3) Derse Ara Ver Düğmesi
‘Derse Ara Ver’ düğmesi tıklandığında katılımcılar bekleme odasına alınır ve derse ara veril-
miş olur.

Derse Ara Ver düğmesi tıklandığında katılımcı ekranda eğitimci mesajı ve sohbet bölümünü 
görüntüler.

(1) Sohbet Görüntüleme Penceresi
Yazılan yazıların görüntülendiği penceredir. 
(2) Eğitimci Mesajı
Eğitimcinin ‘Katılımcılar İçin Notunuz’ bölümüne yazdığı yazı
(3) Sohbete Yazı Yazma Bölümü
Sohbet görüntüleme penceresinde görünecek yazıların yazılıp gönderildiği bölümdür.

1.8.6. 5.6. Oturum Süresi
Oturumun başlama saatinden sonra sistem otomatik olarak zaman saymaya başlar. Oturum 
süresi oturumun bitiş zamanına kadar devam eder. Oturumu süresi uzatıldığında Oturum 
süresi zaman saymaya devam edecektir.
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1.8.7. Oturum Ayarları Düğmesi
Ekranın sağ üst tarafında bulunan ‘Kamera ve Mikrofon Sesi Paylaşım Penceresi’ ve ‘Oturum 
Süresi’ arasında bulunan üst üste paralel çizgiler ‘Oturum Ayarları düğmesi’ olarak kullanılır. 
Tıklandığında oturum ile ilgili ayarlar sayfası görüntülenir.

(7) Yardım Düğmesi
Yardım düğmesi mevcut kullanıcının oturum konusunda yardım alabileceği kullanım kıla-
vuzuna ulaşmak için kullanılır.
(8) Dil Seçimi Düğmesi
Dil Seçimi düğmesi oturumun dilini değiştirmek için kullanılır.
(9) Geri Bildirim Düğmesi
Geri Bildirim düğmesi kullanıcı oturumdan memnuniyet durumunu oylamak ve yorum ek-
lemek için kullanır. 

1.8.7.1. Kalan Süre Bölümü
Kalan Süre bölümü turumun başlama saatinden itibaren geriye saymaya başlayan ve oturu-
mu ne zaman biteceğini gösteren bölümdür.

(1) Kalan Süre Bölümü
Mevcut oturumu ne kadar süre sonra biteceği 
bu bölümde yazılır.
(2) Süre Uzat Düğmesi
Süre Uzat düğmesine tıklanarak mevcut oturu-
mun süresi uzatılabilir.
(3) Lobi Duyurusu Düğmesi
Lobi Duyurusu düğmesi lobide bekleyen katı-
lımcılar için bilgi mesajı yazılabilir.
(4) Ara Ver Düğmesi
Ara Ver düğmesi başlatılan oturuma ara vermek 
için kullanılır.
(5) Dersi Bitir Düğmesi
Dersi Bitir düğmesi oturumu sonlandırmak için 
kullanılır.
(6) Sistem Kontrolü Düğmesi
Sistem Kontrolü düğmesi oturum için gerekli 
sistem gereksinimlerinin doğru çalışıp çalışma-
dığının kontrolü için kullanılır.
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1.8.7.2. Süre Uzat Düğmesi
Her oturumun başlama ve bitiş zamanı vardır. Bitiş zamanı geldiğinde ve oturumun devam 
etmesi gerekiyorsa ‘Süre Uzat’ düğmesi kullanılır. ‘Süre Uzat’ düğmesi tıklandığında ‘Süre 
Uzat’ penceresi açılır. ‘Süre Uzat’ penceresinde bulunan 5, 10, 15, 30, 60 dakikalık süreler 
seçilerek oturumun süresi uzatılır.

  Süre Uzat düğmesine tıklandığında Süre Uzatma Penceresi açılır.

(1) Uzatılabilecek Süre Aralıkları
Oturumu uzatmak için daha önceden belirlenmiş süreler mevcuttur. Bu süreler 5, 10, 15, 30, 
60 dakika olmak üzere beş farklı süre seçeneği bulunmaktadır. Birden fazla kere istenilen 
dakikada oturumun süresi uzatılabilir. (Örneğin; Oturumun süresini 25 dk. uzatmak istedi-
ğimizde bir kere 15 dk. ve bir kere de 10 dk. Oturum süresini arttırıldığında oturumun süresi 
25 dk. uzatılmış olur.
(2) Vazgeç Düğmesi
Vazgeç düğmesi kullanılarak Süre Uzatma işlemi iptal edilebilir.
(3) Süre Uzat Düğmesi
Uzatılmak istenene dakika seçildikten sonra Süre Uzat düğmesine tıklayarak oturumun sü-
resi uzatılmış olur.

1.8.7.3. Lobi Duyurusu Düğmesi
“Lobi Duyurusu” oturum için Perculus Plus sistemine girmiş ama henüz oturuma katılma-
mış kullanıcılar için bir duyuru yayınlanarak kullanıcılar oturum hakkında bilgilendirilebilir. 
Örneğin; Oturuma 5 dakika içerisinde katılmayan katılımcılar derste yok yazılacak gibi bir 
duyuru mesajı yayımlanabilir
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 Lobi Duyurusu düğmesine tıklandığında oturuma katılım sağlamamış lobide bekle-
yen katılımcı için duyuru girilebilir.

(1) Duyuru Metni
Lobide bekleyen katılımcıların göreceği duyuru metni bu kısma yazılır.
(2) Vazgeç Düğmesi
Duyuru metni girmekten vazgeçildiğinde vazgeç düğmesine tıklayarak yapılan işlem iptal 
edilebilir.
(3) Gönder Düğmesi
Gönder düğmesi tıklandığında ‘Duyuru metni’ kısmına girilen metin lobide bekleyen kulla-
nıcılarda duyuru olarak görünecektir.

1.8.7.4. Ara Ver Düğmesi
Ders başlatıldıktan sonra derse mola verilmek istendiğinde ‘Oturum Ayarları’ düğmesinin 
alt başlıklarından biri olan ‘Ara Ver’ düğmesine tıklanır. ‘Ara Ver’ Düğmesine tıklandığında 
‘Ara Verme Zamanı’ penceresi gelir. Gerekli duyuruyu yazıldıktan sonra, ‘Derse Ara Ver’ düğ-
mesi tıklanarak derse ara verilmiş olunur.

          Ara Ver’ Düğmesi tıklandığında ekrana gelecek pencere

(1) Katılımcılar İçin Notunuz
Ara verdiğinde katılımcılara gösterilecek bilgi mesajı bu kutucuğa yazılmalıdır. (300 karak-
terlik yazı yazılabilir.)
(2) Vazgeç Düğmesi
Vazgeç Düğmesi tıklandığında ‘Ara Ver’ işlemi iptal edilecek ve oturum devam edecektir.
(3) Derse Ara Ver Düğmesi
‘Derse Ara Ver’ düğmesi tıklandığında katılımcılar bekleme odasına alınır ve derse ara veril-
miş olur.
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Derse Ara Ver düğmesi tıklandığında katılımcı ekranda eğitimci mesajı ve sohbet bölümünü 
görüntüler.

(1) Sohbet Görüntüleme Penceresi
Yazılan yazıların görüntülendiği penceredir
(2) Eğitimci Mesajı
Eğitimcinin ‘Katılımcılar İçin Notunuz’ bölümüne yazdığı yazı
(3) Sohbete Yazı Yazma Bölümü
Sohbet görüntüleme penceresinde görünecek yazıların yazılıp gönderildiği bölümdür.

1.8.7.5. Dersi Bitir Düğmesi
Dersi Bitir düğmesine tıklandığında Dersi Bitir penceresi karşınıza gelir. Ders bitirilmek iste-
diğinden emin olduktan sonra ‘Dersi Bitir’ düğmesine tıklanarak ders bitirme işlemi başlatı-
lır. Dersi bitirme işlemi başlatıldıktan 60 saniye sonra oturum sonlandırılır. (Dersi Bitir pence-
resinde Dersi Bitir düğmesi tıklandıktan sonra kullanıcının karşısına ‘Geri Bildirim’ penceresi 
gelir. Oylama yapıldıktan sonra ‘Gönder’ düğmesi tıklanarak ‘Geri Bildirim’ gönderilmiş olur. 

(1) Vazgeç Düğmesi
Dersi Bitirme işlemi gerçekleştirmek istenmiyorsa ‘Vazgeç’ düğmesine tıklanır ve ‘Dersi Bitir’ 
işlemi iptal olur.
(2) Dersi Bitir Düğmesi
Dersi Bitir düğmesine tıklandıktan 60 saniye sonra oturum sonlandırılır.
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1.8.7.6. Sistem Kontrolü Düğmesi
Sistem Kontrolü düğmesi oturum için gerekli sistem gereksinimlerinin doğru çalışıp çalış-
madığının kontrolü için kullanılır

1.8.7.7. Yardım Düğmesi
Yardım düğmesi mevcut kullanıcının oturum konusunda yardım alabileceği kullanım kıla-
vuzuna ulaşmak için kullanılır. Yeni sekmede kullanım kılavuzu açılır.

1.8.7.8. Dil Seçimi Düğmesi
‘Dil Seçimi’ düğmesi ile mevcut kullanıcı Perculus Plus dilini Türkçe veya İngilizce olarak 
kullanabilir. ‘Dil Seçimi’ penceresinden kullanım dilini seçtikten sonra ‘Tamam’ düğmesine 
tıklanarak Perculus Plus kullanımına seçilen dil ile devam edilebilir.

1.8.7.9. Geri Bildirim Düğmesi
‘Geri Bildirim’ düğmesine tıklandığında ‘Geri Bildirim’ penceresi açılır. Bu pencerede Percu-
lus Plus deneyimine oy verilebilir ve deneyim yorumlanabilir. ‘Gönder’ düğmesine tıklaya-
rak Perculus Plus deneyimi oylanmış olur. 
‘Dersi Bitir’ işlemi gerçekleştirildiğinde de kullanıcı memnuniyet anketi penceresi açılır. Bu 
pencereden Perculus Plus deneyimi oylanabilir ve oturum kalitesi hakkında görüş belirtile-
bilir. ‘Gönder’ düğmesine tıklanarak yapılan oylama gönderilmiş olur. 

1.8.8. Kamera ve Mikrofon Sesi Paylaşım Penceresi
‘Kamera ve Mikrofon Sesi Paylaşım Penceresi’ ekranın sağ üst köşesinde yer alır. Bilgisayara 
bağlı bulunan web kamerası ve mikrofon bu pencere üzerinden paylaşıma açılır ve kapatı-
labilir. İstenirse sadece web kamerası veya mikrofon paylaşıma açılabilir.
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     Kapalı kamera görüntüsü
(1) Kullanıcı Adı Bölümü
Eğitimci web kamerası açmadığında eğitimcinin adı bu bölümde görüntülenir.
(2) Kamera Düğmesi
Kamera düğmesine tıklayarak web kamera açılabilir ve kapatılabilir.

 Kamera kapalıyken düğme görüntüsü
 
 Kamera kapalıyken düğme görüntüsü

(3) Mikrofon Düğmesi
Mikrofon düğmesine tıklayarak mikrofon açılabilir ve kapatılabilir.

 Mikrofon kapalıyken düğme görüntüsü

 Mikrofon açıkken düğme görüntüsü

       (1) Mikrofon Hassasiyet Barı
       Mikrofon Hassasiyet Barı mikrofondan kar 
       şıya ses gittiğini anlaşılmasına yardımcı   
       olur. Eğitimci konuştukça sesin şiddetine  
       göre sağa doğru büyüyüp küçülür.
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1.8.10. Etkileşim Penceresi
Etkileşim penceresinde Sohbet Sekmesi, Dosyalar Sekmesi, Katılımcılar Sekmesi, Sorular 
Sekmesi ve Sohbet Ayarları Sekmesi görüntülendiği bölümdür. Her bir sekmenin görüntü-
lenmesi ‘Etkileşim Penceresi’nden sağlanır.

1.8.11. Sohbet Sekmesi
‘Sohbet Sekmesi’ düğmesi sistemin sabit özelliği olarak seçili olarak gelir. ‘Sohbet Görün-
tüleme Penceresi’nin açar. Sohbette yazılan yazıların görüntülenmesi istenmiyorsa ve soh-
bete yazı yazılmasının engellenmesi istenmiyorsa sohbet sekmesi düğmesinin sağındaki 
düğmelerden bir tanesi tıklanabilir.

Sohbet Sekmesi Dosyalar Sekmesi Katılımcılar Sekmesi

Sorular Sekmesi Sohbet Ayarları Sekmesi

Sohbet Sekmesi düğmesi 
pasif durumda iken simge 
görüntüsü, ‘Sohbet Görün-
tüleme Penceresi’ görüntü-
lenmiyor.

Sohbet sekmesi pasif du-
rumda iken mesaj gönde-
rildiğinde sohbet sekmesi 
düğmesinin sağ üstünde 
gelen mesaj sayısı görüntü-
lenir. ‘Sohbet Görüntüleme 
Penceresi’ görüntülenmiyor.

Sohbet Sekmesi düğmesi 
aktif durumda simge görün-
tüsü, ‘Sohbet Görüntüleme 
Penceresi’ görüntüleniyor.
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1.8.12. Genel Sohbet Düğmesi
‘Genel Sohbet’ düğmesi sistemin sabit özelliği olarak seçili olarak gelir. ‘Genel Sohbet’ düğ-
mesi aktif olduğu sırada ‘Sohbet Görüntüleme Penceresi’nde tüm kullanıcıların sohbete 
yazdığı yazılar görüntülenir.

1.8.13. Özel Sohbet Düğmesi
‘Genel Sohbet’ düğmesinin altında bulunan artı simgesine tıklayarak oturuma katılmış ka-
tılımcıların isimlerinin sağında bulunan artı simgesine tıklayarak katılımcı ile özel sohbet 
oluşturulabilir.

‘Özel Sohbet’ düğmesi tıklandığında ‘Sohbet Görüntüleme Penceresi’ bölümünde oturuma 
katılmış katılımcılar listelenir. Fare ile listede bulunan katılımcıların üzerine gelindiğinde ka-
tılımcının sağ tarafında artı simgesi çıkar. Artı simgesine tıklanarak katılımcı ile özel sohbet 
başlatılabilir. Ayrıca bulunan bir özellik ile oturumda bulunan tüm yetkililer arasında özel 
sohbet başlatılabilir.

Genel Sohbet aktif durumda ‘Sohbet Gö-
rüntüleme Penceresi’nde genel sohbetler 

görüntülenir.

Genel Sohbet pasif durumda iken mesaj 
gönderildiğinde ‘Genel Sohbet’ düğmesinin 
sağ üstünde gelen mesaj sayısı görüntülenir.

Genel Sohbet pasif durumda ‘Sohbet Gö-
rüntüleme Penceresi’nde genel sohbetler 

görüntülenmez.

Genel Sohbet pasif durumda iken simgenin 
üzerine fare ile gelindiğinde görüntülenen 

görüntü.

‘Özel Sohbet’ düğmesi 
normal görüntüsü.

‘Özel Sohbet’ düğmesi fare 
ile üzerine gelindiğinde 

görüntüsü.

‘Özel Sohbet’ düğmesi 
tıklandığında görüntüsü.
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‘Özel Sohbet’ düğmesi tıklandığında ‘Sohbet Görüntüleme Penceresi’ bölümünde oturuma 
katılmış katılımcılar listelenir. Fare ile listede bulunan katılımcıların üzerine gelindiğinde ka-
tılımcının sağ tarafında artı simgesi çıkar. Artı simgesine tıklanarak katılımcı ile özel sohbet 
başlatılabilir. Ayrıca bulunan bir özellik ile oturumda bulunan tüm yetkililer arasında özel 
sohbet başlatılabilir.

(1) Katılımcı Sayısı Göstergesi
Oturuma katılmış kişilerin sayısını gösterir.
(2) Katılımcı Arama Düğmesi (Büyüteç sim-
gesi)
Katılımcı Arama düğmesine tıklandığında 
yazı bölümü açılır. Açılan bölüme katılımcı-
nın ismi yazılarak kullanıcı bulunur ve özel 
sohbet oluşturulur.
(3) Tüm Yetkililer Özel Sohbeti
Tüm yetkililer arasında özel sohbet oluştu-
rulabilir.
(4) Kullanıcı Adı
Katılımcıların adı alt alta sıralanır.
(5)Kullanıcı Adı
Katılımcıların adı alt alta sıralanır.
(6) Kullanıcı Adı Üzerine Gelindiğinde Çı-
kan Artı İşareti
Katılımcının üzerine gelindiğinde artı işa-
reti çıkar. Çıkan artı işaretine tıklandığında 
katılımcı ile özel sohbet sekmesi açılır.

Kullanıcı arama düğ-
mesinin normal gö-

rüntüsü

Kullanıcı arama düğme-
sinin fare üzerine gelin-

diğinde görüntüsü

Kullanıcı arama düğmesine tıklan-
dığında ‘Kullanıcı Arayın’ bölümü 
gelir. Gelen Bölüme kullanıcı ismi 

yazılarak arama yapılabilir.

Kullanıcının sağında bulunan artı simgesi-
nin üzerine gelindiğinde simgenin görün-
tüsü

Fare ile kullanıcının üzerine gelindiğinde 
kullanıcının sağında bulunan artı simgesi-
nin üzerine gelinir.
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1.8.14. Sohbete Yazı Yazma Bölümü
‘Etkileşim Penceresi’nde bulunan ‘Sohbet Sekmesi’ne yazı yazmak için sohbete yazı yazma 
bölümü kullanılır.

(1) Yazı Yazma Bölümü
Sohbet bölümüne yazı göndermek için yazının yazıldığı bölümdür.

(2) Emoji Düğmesi
Emoji simgesine tıklayarak yazılan yazıya emoji ifadeleri eklenebilir. Yollanmak istenen 
emojinin üzerine tıklandığında yazı imlecinin bulunduğu noktaya emoji eklenir.

(3) Mesajı Gönder Düğmesi
Mesajı gönder düğmesine tıklayarak yazı yazma bölümüne yazılan yazıyı ve eklenen emoji-
yi sohbete gönderir. Gönderilen mesajlar geri alınmaz.

  Artı simgesine tıklandığında  
  Genel Sohbet sekmesinin al- 
  tında Kullanıcının adının ve so- 
  yadının baş harfleriyle bir simge 
oluşturulur. Bu simgeye tıklandığında ‘Sohbet 
Görüntüleme Penceresi’ üzerinde kullanıcı ile 
yetkili arasında özel sohbet bölümü açılır.

  ‘Tüm Yetkililer’ yazısının üzeri-
ne gelindiğinde yazının sağında bulunan ar-
tıya tıklayarak oturuma katılmış tüm yönetici 
ve eğitimcilerin bulunduğu yetkililer arasın-
da özel sohbet bölümü açılarak yetkililer özel 
sohbet edebilir.
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1.8.15. Dosyalar Sekmesi
Oturum esnasında kullanılacak dokümanlar önceden yüklenebilir. Oturumdan önce dokü-
man yüklemek oturum sırasında yaşanabilecek sorunların önüne geçer. Eğitmen; sisteme 
kendi bilgisayarında dosya yükleyebileceği gibi, sistemde bulunan Ortak Dosyalar içerisin-
den de dosyalar eklenip kullanılabilir.
Dosya yüklendiğinde, yüklenen dosyalar ‘Ortak Dosyalar’ın altında listelenir. Dosyalar sek-
mesinde yeni klasörler oluşturulabilir. Oluşturulan klasörlerin altına dosyalar yüklenebilir.

1.8.15.1. Ortak Dosyalar Düğmesi
Ortak Dosyalar düğmesine tıklayarak, eski oturumlar da dahil yöneticilerin ve eğitimcilerin 
sistemin Ortak Dosyalar bölümüne eklediği dosyalara ulaşılabilir. Ortak Dosyalarda bulunan 
dosyalar kullanılabilir.

Ortak dosyalar düğmesine tıklayarak eğitimcilerin Ortak Dosyalar klasörüne yüklediği dos-
yalar görüntülenir

Dosyalar düğmesi tıklanmadığında 
görüntüsü

Dosyalar düğmesi tıklandığında 
görüntüsü

(1) Ortak Dosyalar Düğmesi (Kişili Klasör Sim-
gesi)
Ortak Alanda bulunan dosyaları açmak ve or-
tak alana dosya ekleme için kullanılır.
(2) Dosya Ara Düğmesi (Büyüteç Simgesi)
Dosya Ara düğmesine tıklanır daha önce yük-
lenmiş dosyanın ismi yazılarak dosya aranabi-
lir.
(3) Dosya Ekleme Düğmesi (Artı Simgesi)
Dosya Ekleme düğmesine tıklanarak bilgisa-
yarda bulunan dosya sisteme eklenebilir.

(4) Yeni Klasör Düğmesi (Klasör Simgesi)
Yeni Klasör düğmesine tıklanarak sisteme 
yeni klasör tanımlanabilir.
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1.8.15.2. Dosya Ara Düğmesi
Dosyalar bölümüne eklenen dokümanları bulmakta zorluk yaşanıyorsa, Dosya Ara düğmesi 
tıklanarak gelen pencereden dosyanın ismi yazılır. Dosyanın isminin harfleri yazıldıkça oto-
matik arama gerçekleştirilir.

  Dosyalar arasında arama yapmak için arama düğmesine tıklanır.

1.8.15.3. Dosya Ekleme Düğmesi
Mevcut klasörün içerisinde iken artı simgesine tıklayarak bilgisayarda bulunan bir dosyayı 
yükleyebilir. Yüklenen dosyaya tıklayarak Perculus Plus, ‘Ortak Alan Bölümü’nde doküma-
nın görüntülenmesi sağlanır.

•Ortak Dosyalar düğmesine tıklandığında mevcut otu-
rumda ve daha önceki oturumlarda eklenmiş dosyalar 
listelenir. 

•Bu dosyalar arasından bir dosya açılabilir, dosyalar ara-
sında arama yapılabilir, yeni dosya eklenebilir, ortak dos-
yalar bölümüne yeni klasör eklenebilir.

•Ortak Dosyalar yazısının sağında bulunan ‘<’ işaretine 
tıklayarak Dosyalar sekmesine geri dönüş yapılabilir.

Artı tıklandığında ‘Aç’ penceresi açılır ve bilgi-
sayardan açılmak istenen doküman seçilerek 
açılır.

Artı tuşuna basarak yeni dosya 
ekleme işlemi başlatılır.

‘Aç’ düğmesi tıklandıktan sonra ekranın 
sağ altında dosyanın yüklenme durumu 
görüntülenir.
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Doküman seçilip ‘Aç’ düğmesi tıklandıktan sonra doküman yüklenerek ‘Ortak Alan 
Bölümü’nde gösterimi yapılır.
(1) Yüklenen Dosyanın Adı
‘Dosya Yükle’ fonksiyonunu kullanarak dosya 
yüklendiğinde ‘Paylaşım Düğmesi’nin sağına 
yüklenen dosyanın adı gelir. Yüklenen dosyanın 
adının yazıldığı kısma tıklandığı zaman o ana 
kadar açılmış Ekran Paylaşımı, Beyaz Tahtalar ve 
Dokümanlar bu kısımda listelenir.

(2) Dokümandaki Sayfaları Gör
Tıklandığında ekranın sağına yeni bir 
bölüm açılır ve mevcuttaki dokümanın 
sayfalarını sıralı bir şekilde görüntülenir.

(3) Kullanıcı Adı
Mevcut kullanıcının adının yazıldığı bölüm.

(4) Doküman Sayfa Kontrolü
Bu kısımda eklenen dokümanın sayfa sayısı, say-
fa numarası, önceki ve sonraki sayfa geçiş düğ-
meleri bulunur.

(5) Bulut Düğmesi
Ekranda yapılan değişiklikleri kaydedi-
lip bilgisayara indirmenizi sağlar.

(6) El Düğmesi
Katılımcı oturumda söz almak 
istediğinde el düğmesinden 
söz verilir.
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Kullanıcılar el düğmesine tıklayarak ders 
esnasında söz isteyebilir. Oturum eğit-
meni el düğmesine tıklayarak derste 
söz isteyen katılımcıların listesini göre-
bilir. Katılımcı adının üzerine tıklandığın
da kamera, mikrofon ve paylaşım yetkisi
 verilip, katılımcıların oturuma katkıda 
bulunması sağlanabilir.

1.8.15.3.1. Yüklenen Dosyanın Adı
Yüklenen dosyanın adına tıkladığımız zaman bir menü açılır. Bu menüde çalışma doküman-
ları listelenir. Listelenen dokümanların adının üzerine fare ile gelindiğinde dosya adının sa-
ğında çıkan çöp kutusu simgesine tıklayarak silme işlemi gerçekleştirilebilir.

(1) Yeni Sayfa Ekle Düğmesi
‘Yeni Sayfa Ekle’ düğmesine tıklandığı za-
man yeni bir Çalışma Sayfası (Beyaz Tah-
ta) eklenir.
(2) Dosya Adlarının Üzerine Gelindiğinde
Eklenmiş Doküman, Beyaz Tahta ve Ek-
ran Paylaşımlarının fare ile üzerine gelin-
diğinde eklenen dosyanın rengi maviye 
döner ve sağ tarafında çöp kutusu sim-
gesi çıkar.
(3) Yüklenen Dosyalar
‘Paylaşım Düğmesi’ne tıklanarak veya 
‘Dosyalar Sekmesi’ kullanılarak yüklenen 
dosyalar bu bölümde listelenir.
(4) Ekranda Açık Olan Doküman
‘Ortak Alan’ bölümünde açık olan tüm ka-
tılımcıların aktif olarak gördüğü doküma-
nın ismi açık mavi renkte gösterilir.
(5) Çöp Kutusu
Yüklenene dosyanın fare ile adının üzeri-
ne gelindiğinde dosya adının sağ tarafın-
da çıkan çöp kutusuna tıklayarak dosya 
çalışma dokümanları arasından silinebilir.
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1.8.15.4. Yeni Klasör Düğmesi
Dosyalar bölümüne yüklenecek dokümanların daha rahat kategorilendirilmesi için klasörler 
oluşturulabilir. Oluşturulan klasörlerin içerisine o klasör ile alakalı dokümanlara daha rahat 
ulaşılabilir.

(1) Klasör Adını Yazın Bölümü
Yeni oluşturulacak klasörün adı bu bölüme yazılır.

(2) İptal Düğmesi
İptal düğmesine basarak yeni klasör oluşturma iptal edilir.

(3) Oluştur Düğmesi
Klasör adı girildikten sonra ‘Oluştur’ düğmesine basarak yeni klasör oluşturulmuş olur.

(1) Hayır Düğmesi
Hayır düğmesi tıklandığında silme işlemi ip-
tal olur.
(2) Evet Düğmesi
Evet düğmesine tıklandığında çalışma dokü-
manları arasından kaldırma gerçekleştirilir. 

Çöp kutusu simgesinin nor-
mal görüntüsü

Çöp kutusu simgesinin fare 
ile üzerine gelindiğinde

Yeni Klasör oluşturmak için yeni klasör düğmesine tıklayınız.
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1.8.16. Katılımcılar Sekmesi
Katılımcılar sekmesinde oturuma katılmış tüm katılımcılar listelenir. Listelenen katılımcılar 
arasında katılımcı araması yapılabilir. İstenilen katılımcıya veya katılımcını talebi üzerine, 
katılımcıya ‘Ortak Alan Bölümü’ üzerine doküman eklemesine, dosyalar üzerinde düzenle-
me yapmasına, kamera ve mikrofon açmasına izin verilebilir.

(4) Katılımcı Arama Düğmesi (Büyüteç)
Oturuma katılmış katılımcılar arasında arama yapmak için kullanılır. Katılımcı arama düğme-
si tıklandığında bir bölüm açılır, açılan bölüme kullanıcı adının harfleri yazılarak her yazılan 
harfte arama yapılır.
(5) Paylaşım Yetkisi
Yönetici ve eğitimciye sistem otomatik olarak paylaşım yapma yetkisi verir. Paylaşım yapma 
yetkisi olan kullanıcılar. Doküman paylaşma, kamera açma ve mikrofon açma işlemlerini 
gerçekleştirebilirler.

Katılımcı sekmesinin normal görüntüsü Katılımcı sekmesi tıklandığındaki görüntüsü

(Kırmızı Bölümde katılımcı sayısı yazılır.)

(1) Katılımcı Sayısı
Oturuma katılmış çevirim için katılımcıların 
sayısı bu kısımda görüntülenir.
(2) Katılımcı Eğitmen Adı
Oturumda anlatıcı konumunda olan eğitmen 
ve yöneticiler oturum üzerinde paylaşım yap-
ma, kamera açma ve mikrofonu kullanma yet-
kisine sahiptirler. Her Kullanıcı kendi ismini 
kalın ve eğik yazılmış görür.
(3) Katılımcı Adı
Sistem yöneticisi katılımcıları sisteme ekler-
ken katılımcının adını, soyadını, e-posta adre-
sini ve oturumdaki yetkisini ekler. Katılımcılar 
sekmesinde katılımcının adı ve soyadı görün-
tülenir. Katılımcı olarak eklenen kullanıcıların 
oturum üzerinde izleme, mesaj yazma ve izin 
isteme dışında bir yetkisi yoktur.
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(6) Kamera Açma Yetkisi
Oturuma katılmış kullanıcılara yönetici veya eğitmen tarafından kamera açma yetkisi veri-
lerek katılımcıların kamera açmaları sağlanabilir. Kamera açma yetkisi verilen kullanıcının 
hem kamerası hem de mikrofonu açılır.
(7) Mikrofon Açma Yetkisi
Oturuma katılmış kullanıcılara yönetici veya eğitmen tarafından mikrofon açma yetkisi ve-
rilerek katılımcıların mikrofon açmaları sağlanabilir. Mikrofon açma yetkisi verilen kullanıcı 
sadece mikrofon açabilir.
(8) Paylaşım Yapma Yetkisi
Oturuma katılmış kullanıcılara yönetici veya eğitmen tarafından doküman yükleme, açma 
ve doküman üzerinde etkileşim kurma yetkisi verilerek katılımcıların paylaşım yapmaları 
sağlanabilir.
(9) Paylaşım Yapma ve Mikrofon Açma Yetkisi
Oturuma katılmış kullanıcılara yönetici veya eğitmen tarafından doküman yükleme, açma 
ve doküman üzerinde etkileşim kurma ve mikrofon açma yetkisi verilerek katılımcıların pay-
laşım yapmaları ve mikrofon kullanmaları sağlanabilir.
(10) Paylaşım Yapma ve Mikrofon Açma Yetkisi
Oturuma katılmış kullanıcılara yönetici veya eğitmen tarafından doküman yükleme, açma 
ve doküman üzerinde etkileşim kurma ve mikrofon açma yetkisi verilerek katılımcıların pay-
laşım yapmaları, kamera açmaları ve mikrofon kullanmaları sağlanabilir.

1.8.16.1. Katılımcı Adı

Katılımcının adı ve soyadının bulunduğu bölüme tıklayarak katılımcılara oturum üzerinde 
yetki verilebilir.
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(1) Kamera Açma Yetkisi
Oturuma katılmış kullanıcılara yönetici veya eğitmen tarafından 
kamera açma yetkisi verilerek katılımcıların kamera açmaları sağ
lanabilir. Kamera açma yetkisi verilen kullanıcının hem kamerası 
hem de mikrofonu açılır.

Kullanıcı gönderilen isteği kabul etmediğinde bilgi mesajı alınır. Tamam düğmesi tıklandı-
ğında bilgi mesajından çıkılmış olunur.

Kamera simgesine tıklandığında katılımcıya 
kamera açma isteği göndermek istiyor mu-
sunuz? Onay mesajı gelir.

(1) Hayır Düğmesi
Hayır düğmesine tıklandığında kullanıcıya 
kamera açma isteği gönderilmez.

(2) Evet Düğmesi
Evet düğmesine tıklandığında kullanıcıya 
kamera açma isteği gönderilir.

Yönetici kamera açma izin simgesine tıklan-
dığında katılımcıya kamera açma isteğini 
kabul etmek istiyor musunuz? Onay mesajı 
gönderilir.

(1) Hayır Düğmesi
Hayır düğmesine tıklandığında Katılımcı ka-
mera açma isteğini reddeder.

(2) Evet Düğmesi
Evet düğmesine tıklandığında Katılımcı ka-
mera açma isteğini kabul eder.
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(2) Mikrofon Açma Yetkisi
Oturuma katılmış kullanıcılara yönetici veya eğitmen tarafından 
mikrofon açma yetkisi verilerek katılımcıların mikrofon açmaları 
sağlanabilir. Mikrofon açma yetkisi verilen kullanıcı sadece mikrofon 
açabilir. 

Kullanıcı gönderilen isteği kabul etmediğinde bilgi mesajı alınır. Tamam düğmesi tıklandı-
ğında bilgi mesajından çıkılmış olunur.

Mikrofon simgesine tıklandığında katılımcı-
ya mikrofon açma isteği göndermek istiyor 
musunuz? Onay mesajı gelir.

(1) Hayır Düğmesi
Hayır düğmesine tıklandığında kullanıcıya 
mikrofon açma isteği gönderilmez.

(2) Evet Düğmesi
Evet düğmesine tıklandığında kullanıcıya 
mikrofon açma isteği gönderilir.

Yönetici mikrofon açma izin simgesine tık-
landığında katılımcıya mikrofon açma is-
teğini kabul etmek istiyor musunuz? Onay 
mesajı gönderilir.

(1) Hayır Düğmesi
Hayır düğmesine tıklandığında katılımcı 
mikrofon açma isteğini reddeder.

(2) Evet Düğmesi
Evet düğmesine tıklandığında katılımcı mik-
rofon açma isteğini kabul eder.
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(3) Paylaşım Yapma Yetkisi
Oturuma katılmış kullanıcılara yönetici veya eğitmen tarafından 
doküman yükleme, açma ve doküman üzerinde etkileşim kurma 
yetkisi verilerek katılımcıların paylaşım yapmaları sağlanabilir.

Paylaşım yetkisi simgesine tıklandığında katılımcıya paylaşım yapma yetkisi vermek istiyor 
musunuz? Onay mesajı gelir.

(1) Hayır Düğmesi
Hayır düğmesine tıklandığında kullanıcıya paylaşım yapma yetkisi verilmez.
(2) Evet Düğmesi
Evet düğmesine tıklandığında kullanıcıya paylaşım yapma yerkisi verilir.

Paylaşım yetkisi simgesine tekrar tıklandığında katılımcını paylaşım yapma yetkisini kaldır-
mak istiyor musunuz? Onay mesajı gelir.

(1) Hayır Düğmesi
Hayır düğmesine tıklandığında katılımcının paylaşım yapma yetkisi kaldırılmaz.
(2) Evet Düğmesi
Evet düğmesine tıklandığında katılımcının paylaşım yapma yerkisi kaldırılır.
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1.8.16.2. Yetkilendirmeler
Oturum yöneticisi veya eğitmeni tarafından katılımcılara yetki verildiğinde, katılımcılar bö-
lümünde bulunan kullanıcıların isimlerinin yanına simgeler oluşturulur. Bu simge kullanıcı-
nın hangi yetkiye sahip olduğunu gösterir. Yetkilendirme tablosu aşağıdaki gibidir.

• Paylaşım Yapma ve Mikrofon Açma Yetkisi
Oturuma katılmış kullanıcılara yönetici veya eğitmen tarafından doküman yükleme, açma 
ve doküman üzerinde etkileşim kurma ve mikrofon açma yetkisi verilerek katılımcıların pay-
laşım yapmaları, kamera açmaları ve mikrofon kullanmaları sağlanabilir.

• Paylaşım Yapma Yetkisi
Oturuma katılmış kullanıcılara yönetici veya 
eğitmen tarafından doküman yükleme, 
açma ve doküman üzerinde etkileşim kurma 
yetkisi verilerek katılımcıların paylaşım yap-
maları sağlanabilir.

• Kamera Açma Yetkisi
Oturuma katılmış kullanıcılara yönetici veya 
eğitmen tarafından kamera açma yetkisi ve-
rilerek katılımcıların kamera açmaları sağla-
nabilir. Kamera açma yetkisi verilen kullanı-
cının hem kamerası hem de mikrofonu açılır.

• Mikrofon Açma Yetkisi
Oturuma katılmış kullanıcılara yönetici veya 
eğitmen tarafından mikrofon açma yetki-
si verilerek katılımcıların mikrofon açmaları 
sağlanabilir. Mikrofon açma yetkisi verilen 
kullanıcı sadece mikrofon açabilir.

• Paylaşım Yapma ve Mikrofon Açma Yetkisi
Oturuma katılmış kullanıcılara yönetici veya 
eğitmen tarafından doküman yükleme, 
açma ve doküman üzerinde etkileşim kurma 
ve mikrofon açma yetkisi verilerek katılımcı-
ların paylaşım yapmaları ve mikrofon kullan-
maları sağlanabilir.
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1.8.16.3. Katılımcı Arama Düğmesi
Oturuma katılmış katılımcılar arasında arama 
yapmak için kullanılır. Katılımcı arama düğ-
mesi tıklandığında bir bölüm açılır, açılan 
bölüme kullanıcı adının harfleri yazılarak her 
yazılan harfte arama yapılır.

1.8.17. Sorular Sekmesi
Sorular sekmesi kullanılarak katılımcılara ders esnasında sorular sorulabilir. ‘Çoktan Seçme-
li’, ‘Çoklu Seçmeli’ ve ‘Kısa Cevap’ soruları düzenlenebilir. Sorular önceden hazırlanıp dersin 
akışına göre yayımlanabilir.

(4) Yayındaki Sorular Bölümü
Yayındaki sorular bölümünde yayımlanmış sorular bulunur. Bu soruları yayımdan kaldırmak 
için soruya tıklayarak yayımdan kaldırılabilir. Soruya tıklayarak soruya verilen cevapların 
analizi alınabilir.

Sorular sekmesi simge-
nin normal görüntüsü

Sorular sekmesi simgesi 
tıklandığında görüntüsü

(1) Soru Arama Düğmesi
Oturuma eklenmiş sorular arasında ara-
ma yapmak için kullanılır. Soru arama 
düğmesi tıklandığında bir bölüm açılır, 
açılan bölüme soru harf harf yazılır, her 
yazılan harfte arama yapılır.
(2) Soru Ekleme Düğmesi
Soru Ekleme Düğmesine tıklayarak kayıtlı 
sorular bölümüne yeni bir soru eklenebi-
lir.
(3) Kayıtlı Sorular Bölümü
Kayıtlı sorular bölümünde anlık veya 
daha önceden eklenmiş sorular bulunur. 
Soruya tıklayarak soru yayımlanabilir.
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1.8.17.1. Soru Arama Düğmesi
Oturuma eklenmiş sorular arasında arama yapmak için kullanılır. Soru arama düğmesi tık-
landığında bir bölüm açılır, açılan bölüme soru harf harf yazılır, her yazılan harfte arama 
yapılır.

1.8.17.2. Soru Ekleme Düğmesi
Soru Ekleme Düğmesine tıklayarak kayıtlı sorular bölümüne yeni bir soru eklenebilir. ‘Çok-
tan Seçmeli’, ‘Çoklu Seçmeli’ ve ‘Kısa Cevap’ soruları oluşturulabilir.

Çoktan Seçmeli Soru Tipi Çoklu Seçmeli Soru Tipi Kısa Cevap Soru Tipi
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1.8.17.3. Kayıtlı Sorular Bölümü
Oturuma başlamadan önce ‘Sorular Bölümü’ne oturum esnasında kullanılacak sorular ekle-
nebilir. Bu soruları zamanı gelmediği sürecek yayına alınmaz.
Soruya tıklayıp soru açıldıktan sonra, ‘Sorular Bölümü’nün en altına inildiğinde ‘Yayınla 
Düğmesi’ne tıklanarak oturuma katılan katılımcıların ekranlarına yayınlanan soru gelir.

Soruyu yayımlamak için soruya 
tıklanır.

Sorunun tamamı açılır. Açı-
lan sorunun en altında ‘Yayınla 
Düğmesi’ne tıklanarak soru ya-
yınlanır

Yayına alınan soruyu kayıtlı sorular bölümünden soru-
ya tıklayıp, sorunun altından yayından kaldır düğmesi-
ne tıklanır. 
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1.8.17.4. Yayındaki Sorular Bölümü
Yayındaki sorular bölümünde, yayınlamış soruları görüntüleyebilir, yayınlamış sorular ara-
sında arama yapabilir ve yayınlamış soruların katılımcılar tarafından yanıtlanmasının ardın-
dan soruların istatistikleri alınabilir.

Cevap Raporu’nda hangi şıkkı katılımcıların yüzde kaçı işaretlemiş, kaç kullanıcı soruya katı-
lım sağlamış, kullanıcılar hangi cevapları vermiş, kullanıcılar soruyu oturumun kaçıncı daki-
kasında yanıtlamış gibi istatistiki veriler elde edilir.

Yayınlamış sorulara tıklayarak soruya 
yanıt verilebilir ve istatistiklere bakıla-
bilir.

(1) İstatistikleri görmek için ‘Soruyu 
Yanıtla’ yazısının yanındaki istatistikler 
simgesine tıklanır.

(1) Kapat Düğmesi
Kapat düğmesine tıklayarak ‘Cevap Ra-
poru’ sayfasında çıkış yapılır.

(2) Yenile Düğmesi
Yenile düğmesine tıklayarak ‘Cevap Ra-
poru’ndaki verileri güncelleyebilirsiniz.
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1.8.17.5. Sohbet Ayarları Sekmesi

(1) Tüm Mesaj Trafiği Engellensin
Genel sohbet ve özel sohbet bölümlerine katı-
lımcıların hiçbiri mesaj gönderemez.
(2) Genel Mesajlaşmayı Engelle
Sadece genel mesajlaşma engellenir, yönetici 
ve özel mesaj gönderme işlemleri devam eder.
(3) Özel Mesajlaşmayı Engelle
Özel mesajlaşmayı engelle düğmesi tıklandı-
ğında tüm kullanıcıların özel mesaj göndermesi 
engellenir.
(4) Yetkililere Özel Mesaj Gönderimini Engelle
Katılımcılar yetkililere özel mesaj gönderemez-
ler, yetkililer kendi aralarında özel mesajlaşma 
gerçekleştirebilir.
(5) Kullanıcılara Özel Mesaj Gönderimini Engelle
Yetkililerin kullanıcılara özel mesaj gönderme-
leri engellenir.
(6) Yeni Mesaj Sesini Kapat
Yeni mesaj geldiğinde oluşan sesin kapatılma-
sını sağlar.
(7) Ders Bittiğinde Mesajlaşma Geçmişini Te-
mizle ve Tüm Mesaj İçeriklerini Sil
İzleyicilerin derse daha iyi odaklanmalarını sağ-
lamak için tekrar izlemelerde mesajlar silinecek 
ve görünmeyecektir.
(9) Tüm Mesajlaşmaları İndir
Oturum devam ederken oturumdan sonra ge-
çen zaman içerisinde yazılan tüm mesajlaşma-
lar gün, ay, yıl ve saat ile birlikte kullanıcı adı ve 
gönderdiği mesaj tüm oturum için alt alta liste-
lenir.
(10) Kaydet Düğmesi
Kaydet düğmesine tıklandığında ayarlar bölü-
münde yapılan değişiklikler kaydedilmiş olur. 
Kaydetmeden çıkılması durumunda gerçekleş-
tirilen değişiklikler uygulanmaz.

(8) Mesajlaşma Geçmişini Şimdi Sil
Oturum devam ederken oturumdan sonra 
geçen zaman içerisinde yazılan tüm me-
sajlaşmalar silinir. Düğme tıklandığında 
gelen uyarı mesajında evet düğmesine 
tıklanarak tüm mesajlar silinir. 
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1.8.17.6. Video Aktivitesi
Dersi yönetme panelinden, Yeni Aktivite Ekle> Video sekmeleri seçildiğinde şube seçimi 
sayfasından sonra yeni video ekleme sayfası ekrana gelir.
Bitirme kriteri;
Görüntüle: Öğrenci videoyu açtığında aktiviteyi tamamlamış olur.
İlerleme durumu: Bu kriter seçildiğinde bir alt satırda beliren ayarda, hangi oranda (%) iz-
lenmesi gerektiği belirtilmelidir.
Notlandırma: Eğitmen bu video için öğrenciye bir not verdiğinde, aktivite bu öğrenci için 
tamamlanmış olur.

Kaydet (Akıllı Video Yapmadan)
Video aktivitesi için akıllı soru eklemeden standart bir video olarak eklemek için bu özellik 
kullanılabilir.
Kaydet ve Akıllı Video Sorusu Ekle Butonu
Video aktivitesi için akıllı soru ekleme özelliği bulunmaktadır. Video oynarken, belirli bir 
saniyede durması ve izleyen kişiye bir soru yöneltilmesi için bu özellik kullanılabilir. ‘’Kaydet 
ve Akıllı Video Sorusu Ekle’’ butonu ile video ön izleme ve soru ekleme bölümüne geçilebilir.

1.9. TAKVIM
Derslerinize ait aktif etkinlikleri sol menüdeki                         sekmesi aracılığıyla görebilirsiniz.

1.10. ILETIŞIM ARAÇLARI
Sol menüdeki “İletişim Araçları” sekmesinden dört farklı 
iletişim sayfasına geçiş yapabilirsiniz.
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1.10.1. Mesaj
Size gönderilmiş, sizin gönderdiğiniz, taslak olarak kaydettiğiniz, ya da sildiğiniz mesajları 
Mesajlar sayfasında görüntüleyebilirsiniz. Yeni mesaj göndermek ve var olan mesajları sil-
mek için de yine aynı sayfadan işlem yapabilirsiniz.

1.10.2. Duyurular
Yetkiniz dahilindeki derslerin öğrencilerine yönelik duyuru yayınlamak için; sol
menüden İletişim Araçları> Duyurular sekmesine tıklayarak Duyurular sayfasına geçiş
yapabilirsiniz.
Yeni bir duyuru yayınlamak için sekmesine tıklamanız gerekmektedir. Açılan
sayfada üst kısımdaki boşlukları doldurup, “Gönder” düğmesine basmadan önce, ilgili ayar-
ları
seçmelisiniz. Aşağıdaki seçimleri işaretlediğinizde:
• E-posta olarak da göndermek istiyorum: Duyuru hem kullanıcı panelinde görünür hem de
e-posta olarak ilgili kişilere gönderilir. E-posta gönderimi için sistem yöneticisi tarafından
e-posta gönderim ayarlarının yapılmış olması gerekmektedir.
• SMS olarak da göndermek istiyorum: Duyuru hem kullanıcı panelinde görünür hem de
SMS olarak ilgili kişilere gönderilir. SMS gönderimi için sistem yöneticisi tarafından SMS
gönderim ayarlarının yapılmış olması gerekmektedir.
• Her zaman üstte görünsün: Bu duyuru diğer duyuruların üstünde görünür. Daha güncel
duyurular yayınlansa bile, üstte görünmeye devam eder.
• Bu duyuruyu sisteme giriş yapıldıktan sonra göster: Kullanıcı sisteme giriş yaptığında ayrı
bir pencere açılır ve ilgili duyuru ekranda görünür.
Düğmesi: Duyuruyu hazırlayıp taslak olarak bekletmek isterseniz, bu düğmeyi
tıklayabilirsiniz.

1.10.3. Forum
Sol menüden İletişim Araçları> Forum adımlarını izleyerek Forum sayfasına geçiş
yapabilir ve açılan forumlara katılabilirsiniz.
• Bir derse özel forum başlatmak için, ilgili dersin içine forum aktivitesi eklemelisiniz.
• Alıntı: İlgili mesaja alıntı yaparak tartışmaya mesaj gönderebilirsiniz. Mesajınız mevcut
mesajların en altında görünür.
• Yanıtla: İlgili mesaja cevap vermek için “Yanıtla” butonunu kullanabilirsiniz. Mesajınız,
yanıtla butonunun olduğu mesajın altına sıralanır.

1.10.4. Yardım 
Sizlere daha hızlı yardımcı olabilmek, uzem sistemi ile ilgili tüm sorunlarını-
zı 0534 983 75 60 numaralı Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.
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