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Değerli Akademisyenimiz 
 
23 Mart 2020 tarihinden itibaren tüm düzeylerdeki (ön lisans, lisans, lisansüstü) teorik 
derslerin sürdürülmesinde uzaktan eğitim yöntemine geçen İstanbul Üniversitesi, 6 Nisan 
2020 Pazartesi gününden itibaren yine tüm düzeylerde canlı ders uygulamasına da 
başlayacaktır. Eğitim sürecinin kesintiye uğramadan ilerleyebilmesi için size özel olarak 
hazırladığımız “İstanbul Üniversitesi Canlı Ders Sistemi’ni nasıl kullanacağınıza dair 
bilgilendirmeye bu Kullanım Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz.  

Kılavuzu okumaya geçmeden önce dikkat etmeniz gereken önemli hususlar aşağıda 
belirtilmiştir: 

• 16 Mart – 5 Nisan tarihleri arasını kapsayacak şekilde Üniversitemizin tüm 
birimleri 3 haftalık eğitim içeriklerini Öğrenme Yönetim Sistemi aracılığıyla 
öğrencilerimizin hizmetine sunmuştur. Eğitim içeriklerinin yüklenmesine bahar 
yarıyılı akademik takviminin sonuna dek devam edilecektir. Dolayısıyla bu üç 
haftalık eğitim içeriğine ilaveten 6 haftalık eğitim içeriğinin (bazı birimlerde 
akademik takvim farklılığından dolayı 7 hafta olabilir) daha sisteme yüklenmesi 
gerekmektedir. 

• Her bir öğretim elemanımız kendisine ilan edilecek olan ders saatinde Canlı Ders 
Sisteminde hazır bulunmalı ve bahar yarıyılı sonuna kadar her bir dersi için 
haftada bir ders saati olmak üzere toplamda 6 adet Canlı Ders (bazı birimlerde 
akademik takvim farklılığından dolayı 7 hafta olabilir) yapmalıdır. Eğitim 
içeriklerini yükleyeceğiniz ekran, AKSİS ile bire bir    bağlantılı çalıştığı için yükleme 
işleminiz birkaç dakika içinde kolayca gerçekleşecektir. 

• Her bir canlı dersin toplam süresi, o dersin örgün öğretimdeki kredisi ne 
olursa olsun maksimum 50 dakikadır. 50 dakika tamamlandığında dersin 
öğretim elemanının dersi bitirmesi ve ders oturumunu bizzat kapatması 
gerekmektedir. Buna göre dersin öğretim elemanının Toplantı 
Sekmesinden “Toplantıyı Bitir” seçeneğini tıklaması gerekmektedir. Bu 
işlem yapılmadığı takdirde AUZEF temsilcileri 51. dakika itibariyle dersleri 
otomatikman kapatmaya başlayacaklardır. Derslerin yarım kalmaması 
adına bu hususa özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. 

• Dersler, “Ders Programı’nda belirtilen saat aralığında yapılacaktır. Herhangi bir 
mazeretle dersini belirlenen saatte yapamayan öğretim elemanımız için 
Canlı Ders Sistemi üzerinden telafi dersi yapma imkânı bulunmayacaktır. 

• Sisteme erişimde, canlı ders öncesi ya da sonrasında herhangi bir sorun ile 
karşılaşırsanız bunu Biriminizin ilan edeceği bölüm ya da programdan sorumlu 
“Uzaktan Eğitim Süreç Sorumlusu” ile paylaşınız. En kısa sürede yaşadığınız 
soruna çözüm bulunacaktır. 
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Ön Bilgilendirme 
 

T.C. İstanbul Üniversitesi, Canlı Ders Sistemi hizmete girmiştir. 
Öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdadır.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eğitim süresince kullanacağınız kamera, mikrofon ve bilgisayar 
ekipmanlarının arızalı olmadığından emin olun.  
 
Bağlantılarda sorun yaşamamanız için kablosuz bağlantı 
kullanıyorsanız, bağlantı sorunlarına karşı  kablolu bağlantı önerilir.  
 
İnternet tarayıcısı olarak Google Chrome , Mozilla Firefox ve 
İnternet Explorer   tarayıcılarını kullanmanızı tavsiye edilir.  
 
Aşağıda verilen linklerden bu tarayıcıları bilgisayarınıza indirip 
kurabilirsiniz.  
 
http://www.google.com/chrome adresinden Google Chrome 
internet tarayıcısını indirebilirsiniz.  
 
http://www.mozilla.org/tr/firefox adresinden Mozila Firefox internet 
tarayıcısını indirebilirsiniz. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Masaüstü İçin Minimum sistem gereksinimleri 
  
İşlemci : 1.5 ghz    
Ram  : 512 mb (1 GB Önerilir)   
Hdd  : min. 10 gb boş alan  
İnternet : min. 2 Mbps ve üzeri 
İşletim sis. : Mac OS X 10.12, 10.13 ve 10.14  - Windows 10, 8.1 

(32-    bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit) 
• 	
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Sisteme Giriş 

Tarayıcının adres çubuğuna “aksis.istanbul.edu.tr” yazılarak 
“İstanbul Üniversitesi Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS)”ne ulaşılır. 

Bu ekrandaki Kullanıcı Adı ve Şifre alanlarına öğretim 
elemanlarımızın daha önceden de sisteme giriş için kullandıkları 
bilgiler yazılır ve Giriş düğmesine tıklanır. 
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Sisteme Giriş 

Açılan ekranda bulunan ÖYS Akademisyen - Öğrenme Yönetim 
Sistemi düğmesine tıklanır. 
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Ders Listeleme 

Açılan ekranda, akademisyenin AKSİS’te sorumlu olduğu dersler 
listelenir. 

Bu ekranda listelenen dersler arasında Canlı Ders verilmek istenen 
Dersin adına ya da sağ tarafta bulunan İçerikler düğmesine 
tıklanarak Sanal Sınıf Düğmesi’nin bulunduğu ekrana geçilir. 
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Canlı Ders Ekranına Geçiş  

Açılan ekranda bulunan Sanal Sınıf düğmesine tıklanarak ilgili dersin 
canlı ders sayfasına geçiş yapılır. 

Sanal Sınıf sayfasında dersi alan öğrencilerin de katılmış olduğu  bir 
toplantı sayfası bulunur.Bu sayfada kullanılan alanlar ileriki sayfalarda 
detaylı şekilde anlatılmıştır. 
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Eklenti Kurulumu (Adobe Connect Add-In) 

Adobe Connect sistemini ilk kez kullanacaksanız “Adobe Connect 
Add-In” eklentisini yüklemeniz gerekmektedir. Aşağıdaki adımları 
izleyerek eklentiyi yükleyebilirsiniz.  

1-Canlı ders sayfasının sağ üst köşesinde bulunan “Yardım” 
düğmesine tıklayıp altında açılan menüdeki “Add-in’i Kur” düğmesine 
tıklayın,  

2- Karşınıza gelen küçük onaylama penceresinden “Evet” i tıklayın,  

3-Bu aşamada Add-In eklentisi otomatik olarak indirilecek ve 
bilgisayarınıza kurulacaktır. 

4-Kurulum tamamlandıktan sonra sayfa otomatik olarak yeniden 
yükleneceğinden herhangi bir işlem yapmadan sayfanın açılmasını 
bekleyin. 

 

Canlı Ders uygulamasının sağlıklı çalışabilmesi için Adobe 
Connect Add-in eklentisinin cihazınızda kurulu olması 
gerekmektedir. Aşağıdaki linkten eklentiye ulaşabilirsiniz:  

• Windows için  Adobe Connect Add-in Kurulum için aşağıdaki 
Linki tıklayınız:  

http://www.adobe.com/go/adobeconnect_9_addin_win 

• Mac Os için  Adobe Connect Add-in Kurulum için aşağıdaki 
Linki tıklayınız:  

http://www.adobe.com/go/adobeconnect_9_addin_mac 
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Kamera ve Ses Açmak  

İlk olarak kamera ve mikrofonun bilgisayarınıza bağlı ve kurulu 
çalışır durumda olduğundan emin olun. Kontrollerinizi 
tamamladıktan sonra canlı ders sayfasının sağ üst köşesinde 
bulunan  “Video” penceresinin ortasında bulunan “Web 
Kameramı Başlat” düğmesine tıklayın. 

Canlı ders sayfasının ortasında karşınıza küçük bir onay penceresi 
gelecektir. Bu onay penceresi Türkçe ise “İzin Ver” ingilizce ise 
“Allow” yazan düğmeye tıklayın. Görüntü ve ses aktif hâle 
gelecektir. Mikrofon sesinizin otomatik açılmadığı durumlarda 
üstteki mikrofon simgesine  tıklayarak aktif duruma getirebilirsiniz. 
Kamera açıldığı anda “Ön izleme” modunda çalışır. İstediğiniz 
görüntüye ulaştığınızda “Paylaşımı  Başlat” düğmesine tıklayarak 
katılımcılara açık duruma getirin. 
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Sunum Yüklemek 

Sayfanın ortasında bulunan “Ekranımı Paylaş” yazısının sağındaki 
ok simgesine tıklanır. Altında açılan sekmeden “Belge Paylaş” 
yazısı tıklanır. Sayfanın ortasında açılan pencerede, sol üst 
kısımdaki “Yüklenen Dosyalar” düğmesine tıklanır. Orta bölümde 
jpeg, ppt, pdf formatlarında yüklenen sunumlarınız görülecektir. 
İstediğiniz sunuma tıklayıp yine bu pencerede sağ alt kısımda 
bulunan “Tamam” düğmesine tıkladığınızda sunumunuz ekrana 
gelmiş olacaktır. 
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Sunum Kontrolü 

Yüklenen sunum (pdf) formatında ise resimde görüldüğü gibi aşağı 
ve yukarı ok işaretlerine tıklayarak veya sayfanın içinde herhangi bir 
noktadan farenin sol tuşuna basılı tutup sürükleyerek sayfalar 
arasında geçiş yapabilirsiniz. 

 

(ppt-powerpoint sunum) formatında ise resimde görüldüğü gibi 
sağ ve sol ok işaretlerine tıklayarak  sayfaları çevirebilirsiniz, 

 

 

(mp4) video formatında ise resimde görüldüğü gibi “oynat-
durdur” düğmesine tıklayarak videoyu kontrol edebilirsiniz. 
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Beyaz Tahta 

Beyaz tahta özelliğini kullanarak gerçek zamanlı veriler, şekiller 
oluşturabilir ve etkileşimli sunumlar yapabilirsiniz. Beyaz tahtayı 
açmak için paylaşım ekranındaki seçeneklerde bulunan “Beyaz 
Tahtayı Paylaş” yazısına tıklanır. Beyaz tahta özelliklerini bir 
sonraki adımda göreceğiz. 
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Beyaz Tahta 

Beyaz tahtadaki araçların işlevleri aşağıda listelenmiştir. 

  

1- Beyaz tahta üzerinde yapmış olduğunuz uygulamaları taşımaya 
yarar. 

2- Kalem çeşitleri ile farklı etkilerde çizimler yapmanıza yarar. 

3- Oluşturduğunuz yazı, şekil v.b. öğeleri silmeye yarar. 

4-  Yazı yazmaya yarar. 

5- Kare, dikdörtgen, yuvarlak ve elips şekiller oluşturmaya yarar. 

6- Yaptığınız işlemleri her tıklamada bir adım geriye almaya yarar.  

7- Geriye aldığınız işlemleri son yaptığınız işleme gelene kadar her 
tıklamada bir adım ileriye almaya yarar. 

8- Yeni boş sayfalar açmaya ve istediğiniz sayfalar arasında geçiş 
yapmaya yarar.  

9- Bulunduğunuz sayfayı gösterir.  

10- Fare işaretçinizle birlikte hareket eden yeşil ok (pointer) 
özelliğini açar, böylece katılımcılara nereyi anlattığınızı daha rahat 
gösterebilirsiniz,  
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Sohbet Alanı  

Canlı derste bulunan sohbet alanı tüm katılımcıların birbirleri ile özel 
ya da açık mesaj yoluyla yazışabilecekleri alandır. Sohbet alanına 
yazdığınız mesajlar bütün katılımcılar tarafından görünür.  Katılımcı 
listesinden seçtiğiniz kişiye özel mesaj gönderebilirsiniz. Bu 
mesajları sadece gönderdiğiniz kişi görecektir ve bu mesajlar 
sohbet penceresinde ayrı sekmelerde olacaktır. Tüm katılımcıların 
görmesini istediğiniz mesajlar göndereceğiniz zaman sohbet 
penceresindeki “Herkes” sekmesini seçmeniz ve burada 
yazmanız gerekir. 
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Katılımcılara Söz Hakkı Verme 

Katılımcı listesinden söz hakkı vermek istediğiniz ismin üzerinde 
gelin ve açılan menüden “Sesi etkinleştir” seçeneğine tıklayın. 
Söz hakkı verdiğiniz katılımcının konuşması siz ve diğer bütün 
katılımcılar tarafından duyulur. İsteğe bağlı olarak birden fazla 
katılımcıya söz hakkı verebilirsiniz. Konuşması biten katılımcının 
söz hakkını iptal etmek için yine aynı şekilde katılımcı listesinden 
ismin üzerine gelin ve açılan menüden “Sesi devre dışı bırak” 
seçeneğine tıklayın. Katılımcının sesi bu şekilde kapatılacaktır. 

 

 

 

Söz hakkı verdiğiniz katılımcının ekranında bulunan mikrofon 
simgesi aktif duruma gelecektir. Bu düğmeye tıklayarak “Sesimi 
Bağla” seçeneği ile konuşma seçeneğini aktif edebilir. 
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Dosya Paylaşımı 

1-Sayfanın üst kısmındaki “Bölmeler” sekmesine tıklayın. Açılan 
menüden “Dosyalar / Yeni Dosya Paylaşımı Ekle” seçeneğine 
tıklayın. 

2-Açılan dosya paylaşım penceresinin sol alt kısmındaki “Dosya 
Yükle” düğmesine tıklayın. 

3-Sistemde yüklü olan dosyalardan veya bilgisayarınızdan 
paylaşmak istediğiniz dosyayı seçip “Tamam” düğmesine tıklayın. 

4- Yükleme işlemi tamamlandığında seçtiğiniz dosya “Dosyalar” 
penceresinde resimdeki gibi görünecektir. Katılımcılar bu 
pencereden paylaştığınız dosyaları bilgisayarlarına indirebilirler. 

 

 

 
 
 



© 2020 Her Hakkı İstanbul Üniversitesi 'ne Aittir. 

AKADEMİSYENLER İÇİN 
KULLANIM         KILAVUZU 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
CANLI DERS SİSTEMİ 

 

 

 
 

 

Dersi Sonlandırma 

Dersinizi tamamladığınızda mutlaka alt resimde göründüğü önce 
“Toplantı” düğmesine ardından “Toplantıyı Bitir” seçeneğine 
tıklayın.  

“Toplantıyı Bitir” seçeneği tıklanmadan, direkt olarak tarayıcı 
kapatılarak dersten çıkılırsa ders kayıt altına alınmayacaktır ve 
arşiv videosu oluşmayacaktır.  

Derslerin sağlıklı şekilde arşivlenmesi için bu adım mutlaka 
uygulanmalıdır. 

 

 

 

ÇOK ÖNEMLİ ADIM LÜTFEN DİKKAT EDELİM! 
 


