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Açıklama 1 (A-1): Uzaktan 

eğitim yönetim sistemine giriş 

için öncelikle Üniversitemiz 

sayfasına giriş yapılmalıdır. 

A-2: Üniversitemiz sayfasında 

bulunan uzaktan eğitim 

merkezi linkine tıklanarak 

uzem.erzincan.edu.tr 

sayfasına girilmelidir. 
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Uzaktan eğitim merkezi 

sayfamızdan ErzinCANOYS linkine 

tıklayıp, 

öğretim yönetim sistemine 

 ( od.erzincan.edu.tr  ) 

giriş yapmalısınız. 



3 
 

Uzaktan eğitim yönetim 

sistemine giriş için size ait 

kullanıcı adı ve şifrenizi 

yazdıktan sonra sisteme 

giriş yapmalısınız. 
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A-1: Bu bölüm size ait olan 

ders ya da dersler hakkında 

bilgi vermektedir. 

A-2: Bu bölümde size ait dersi görebilir, 

vermiş olduğunuz ödevleri kontrol edebilir, 

dersle ilgili içerik ve kaynak ekleyebilirsiniz. 

En önemlisi sanal sınıf linkinden yeni oturum 

oluşturup sanal sınıf oturumunu 

başlatabilirsiniz. Ayrıca iletişimle ilgili 

linklerde bu bölümde yer almaktadır. 

Bu bölümde yer alan  simgesi size 

gönderilen duyuruları,  simgesi size gelen 

mesajları görmenizi sağlamaktadır.  simgesi 

ise sizi sorun havuzuna yönlendirmekte ve 

öğrencilerin bildirimde bulunduğu sorunları 

görmenize imkân vermektedir. 
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A-1: Daha önce oluşturulmuş ve 

başlama süresi yaklaşan 

oturumun bilgisini bu bölümde 

görebilirsiniz. Ayrıca sanal sınıf 

oturumunu başlatmak için bu 

linke tıklamalısınız. 

A-2: Sanal sınıf linkine tıkladıktan 

sonra açılan bu sayfada oturumla 

ilgili bilgileri görebilirsiniz. Sanal 

sınıfa giriş yapabilmek için Derse 

katılabilirsiniz linkine tıklamalısınız. 

 Simgesi oluşturulan sanal sınıfa daha sonrada girip 

kontrol etmeyi veya süresi dolmuş oturumun kaydının 

paketlenmesini sağlamaktadır. 

 Simgesi oluşturulan sanal sınıfta sonradan 

düzeltilme yapılabilmesini,  simgesi ise oluşturulan 

sanal sınıf oturumunun silinmesini sağlamaktadır. 

Yeni sanal sınıf oluşturmak 

için Sanal Sınıf Açma 

Broşürüne Bakınız. 
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Derse katılabilirsiniz linkine 

tıkladıktan sonra açılan bu 

sayfada gelen uyarıda OK 

linkine tıklamalısınız. 
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Sanal sınıfa bağlantınız gerçekleşmiştir. 

Bu aşamada üst kısımda yer alan linkler 

dosya yüklemenizi, ekran paylaşımında 

bulunmanızı, yeni boş bir sayfa açmanızı 

ve anket yapmanızı sağlamaktadır. 
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A-1: Üst kısımda yer alan Paylaş bölümüne 

tıkladığınızda açılan listede, dosya yüklemeleriniz, 

daha önceden yüklediğiniz dosyaları açmanız, boş 

bir sayfa açmanız, ekran paylaşımında bulunmanız, 

kamera görüntüsü paylaşmanız ve yeni anket 

yapmanız sağlanmaktadır. 

A-2: Yeni bir dosya 

yüklemek için Dosya 

yükle linkine tıklayınız. 
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Açılan pencerede 

yüklemek istediğiniz 

dosyanın konumuna 

gelip dosyayı seçip Aç 

linkine tıklamalısınız. 
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Yüklediğiniz dosya sisteme 

kaydedilmekte ve 

görüntülenmek için 

hazırlanmaktadır. 
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Yüklediğiniz dosyanın 

sisteme kaydedilmesi 

bittikten sonra Paylaş 

bölümü açılıp Dosya seç linki 

tıklanmalıdır. 
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Seç linki tıklandıktan sonra 

açılan pencerede daha 

önce yüklediğiniz dosyaları 

da görebilirsiniz. 

Paylaşmak istediğiniz 

dosyaya çift tıklamalısınız. 
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A-2: Belge üzerinde 

işaretlemeleri bu 

bölümden yapabilirsiniz. 

A-1: Dosyanız 

paylaşıma 

açılmıştır. 
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A-2: Açılan penceredeki uyarılardan 

Later (daha sonra) linkine tıklamalısınız. 

ÖNEMLİ: Ekran paylaşımında 

bulunabilmeniz için bilgisayarınızda java 

programının yüklü olması 

gerekmektedir. 

A-1: Dosya paylaşımı 

haricinde ekran 

paylaşımında 

bulunabilmeniz için Ekran 

paylaşımı linkine 

tıklamalısınız. 
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A-1: Ekran paylaşımında 

bilgisayar ekranınızın 

tamamını ya da herhangi bir 

alanını bu kısımda 

yapacağınız işaretleme ile 

seçebilirsiniz 

A-2: Uygulama paylaşımını 

seçmeniz durumunda, 

bilgisayarınız görev(başlat) 

çubuğunda açmış olduğunuz 

sayfalardan istediğinizi 

paylaşabilirsiniz. 
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A-1: Uygulama paylaşımı 

seçilip liste açıldığında 

paylaşmayı istediğiniz sayfayı 

( internet sayfası, video, 

resim galerisi, v.b.) 

seçmelisiniz. 

A-2: Sayfa seçiminiz 

bittikten sonra başlat 

linkine tıklamalısınız. 
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A-1: Yaptığınız uygulama paylaşımını paylaşım 

ekranına sığacak şekilde küçültme ya da büyütme 

yapmalısınız. ÖNEMLİ: Bu paylaşımı siz gördüğünüz 

müddetçe öğrencilerde görecektir. Aksi halde 

öğrenci boş bir paylaşım ekranı görecektir. 
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A-1: Görüntü ve sesinizi 

açmak için bu bölümde 

yer alan kamera linkine 

tıklamalısınız. 

A-2: Açılan bu ekranda İzin 

Ver kutucuğunu 

işaretlemeniz ve Kapat 

linkine tıklamanız 

gerekmektedir. 
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 Video görüntünüz bu 

bölümde yer 

almaktadır. 
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A-1: Dosya ve ekran 

paylaşımı gibi ders 

içeriklerin paylamışı ve 

görüntü-ses paylaşımlarını 

yaptıktan sonra Devam et 

linkine tıklamalısınız. 

A-2: Devam et linkine tıklayıp 

oturumu aktive etmediğiniz 

sürece öğrencileriniz oturuma 

katılamayacaktır. Dolayısıyla 

kullanıcı listesinde hiçbir 

öğrenci olmayacaktır. 
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Devam et linkine 

tıkladıktan sonra gelen 

uyarıda OK linkine 

tıklamalısınız. 
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A-2: Bu bölümden 

kullanıcıları görebilir,  

isteyen ya da istediğiniz 

kullanıcıya sesli veya görsel 

söz hakkı verebilirsiniz. 

A-1: Bu bölümden 

dersin bitiş süresini 

görebilirsiniz. 

A-3: Bu bölümden 

öğrencilerde gelen anlık ileti 

ve soruları takip edebilirsiniz. 

Sohbet bölümünü istediğiniz 

zaman kaldırabilirsiniz. 

A-4: Bu bölümden ise 

yeni anket yapabilir 

veya yaptığınız anketi 

görebilirsiniz. 
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Yapacağınız işlemler sonrasına sanal sınıf uygulaması başarılı şekilde 

başlayacaktır. Bu süreç boyunca sizlere başarılar dileriz.  

 

 

Erzincan Üniversitesi 

Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi 
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*SANAL SINIF AÇMAK İÇİN*

Açıklama 1 (A-1):Yeni 

sanal sınıf oturumu 

oluşturmak için Sanal Sınıf 

linkine tıklamalısınız. 

A-2: Sanal sınıf linkine 

tıkladıktan sonra açılan 

bu sayfada  

Yeni Sanal Sınıf  

linkine tıklamalısınız. 
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Açılan bu sayfada gerekli 

bilgiler doldurulmalıdır. 
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Bilgiler doldurulduktan  

sonra kaydet linki 

tıklanmalıdır. 
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Sanal sınıf oturumu başarıyla 

oluşturulmuştur. 

 Oluşturulan sanal sınıf oturumunun 

başlama süresi geldiğinde, Derse 

katılabilirsiniz linkine tıklayıp derse 

giriş yapmalısınız. 


