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Uzaktan Eğitim Sistemi

Uzaktan Eğitim Sistemi’nde yapılacak işlemler anlatılmıştır. Lütfen hiçbir 
adımı atlamadan talimatları takip ediniz.

1. Sisteme Giriş

2. Dersin haftasında Canlı Ders Oluşturulması

3. Canlı Dersi Başlatma

4. Canlı Ders Oturum Ayarları



Sisteme Giriş

• Websitemiz’de üst menüde 
bulunan DouOnline linkine 
tıklayarak yada internet 
tarayıcınızda 
douonline.dogus.edu.tr 
adresini yazarak sisteme 
ulaşınız.

• Akademisyen Girişi’ne
tıklayıp, kullanıcı adı 
(domain) ve şifrenizi yazınız.

• Giriş Yap butonuna tıklayınız.

http://douonline.dogus.edu.tr/


Dersin haftasında Canlı Ders Oluşturulması -1

• Sisteme giriş yaptıktan sonra 
vermekte olduğunuz aktif dönem 
dersleriniz görüntülenecektir.

• Dersleriniz görünmüyor ise, sağ üst 
köşedeki Derslerimi Güncelle 
butonuna basınız.

• Dersleriniz güncellendi ise yeniden 
giriş yapmalısınız.

• Dersleriniz güncel ise Kayıt 
Bulunamadı uyarı penceresi 
çıkacaktır.

• Canlı Ders oluşturmak istediğiniz 
dersin adına tıklayarak, dersin 
içerisine giriniz.



Dersin haftasında Canlı Ders Oluşturulması -2

• Düzenlemeyi Aç 
butonuna 
tıklayınız. 

• (Artık dersin 
içerisinde 
düzenleme, ekleme 
ve çıkarma 
işlemlerini 
yapabilirsiniz. )



Dersin haftasında Canlı Ders Oluşturulması -3

• Akademik Takvime göre 
aktif olan haftanın sol 
tarafında mavi çizgi 
görünecektir.

• Hangi haftada Canlı Ders 
oluşturmak isterseniz o 
haftanın sağ alt 
bölümünde bulunan 
Yeni bir etkinlik ya da 
kaynak ekle linkine 
tıklayınız. 

• 1.Haftaya Canlı Ders 
ekleyeceğiz.



Dersin haftasında Canlı Ders Oluşturulması -4

• Açılan pencereden 
Collaborate etkinliğine 
tıklıyoruz.



Dersin haftasında Canlı Ders Oluşturulması -5

!!! Açılan sayfada aşağıdaki 
alanlar zorunludur, önemle 

doldurulacaktır !!!

• Oturum adı: hangi haftada 
canlı dersi oluşturuyorsanız 
o haftanın ismini (1.Hafta 
Canlı Ders) yazınız.

• Açıklama: Ders ile ilgili 
açıklama girebilirsiniz. Ders 
sayfasında açıklama göster 
alanına tıklayınız.



Dersin haftasında Canlı Ders Oluşturulması -6
!!! Açılan sayfada aşağıdaki alanlar zorunludur, 

önemle doldurulacaktır !!!

• Başlat (Timezone:Avrupa/Istanbul): alanında 
Haftalık Ders Programında belirlenen dersinizin 
başlama tarihini ve saatini giriniz.

• *Bu işlemi dersin başlamasından en az 30 dk
öncesinde yapmalısınız !

• Süre: alanında yapacağınız dersin süresini ders 
programında belirtilen süreye uygun olarak 
seçiniz. 

• Misafir katılımcıların erişimine izin ver: alanını 
işaretlemeyiniz!

• Sayfanın en altında bulunan Kaydet ve Göster 
butonuna basınız. Hangi haftada iseniz 
oluşturduğunuz Canlı Ders o haftanın altında 
görüntülenecektir.



Canlı Dersi Başlatma

• Açılan sayfa sağ tarafta 
bulunan ekran 
görüntüsü gibidir. Canlı 
Ders oluşturulmuştur.

• Canlı Dersi başlatmak 
için Oturuma Katıl 
butonuna basınız.

• *Butona bastığınızda 
tarayıcınızda yeni bir 
sekme (internet 
sayfası) açılacaktır. 



Canlı Ders Oturum Ayarları – İlk Ekran

• Oturuma Katıla bastığınızda 
tarayıcıda açılacak sekme 
Canlı Ders ilk ekran bu 
şekildedir.

• Sağ tarafta ‘’Kayıt başlasın 
mı?’’ uyarısı açılacaktır. 
Dersinize başlamadan önce 
mutlaka kaydı başlatınız.

• Kayıt butonuna bastığınızda 
kayıt başlamış olacaktır.



Canlı Ders Oturum Ayarları – Sağ Panel

• Sağ alt köşede bulunan Panel 
ikonuna             tıklayınız.

• Ayarlar sekmesi açılacaktır. 
Sekmenin en sağında bulunan      
Oturum Ayarları ikonuna 
tıklayınız.

• Açılan ekranda Oturum Ayarları
başlığına tıklayınız.



Canlı Ders Oturum Ayarları – Oturum Ayarları

• Katılımcılar alanından öğrencilerin 
canlı derslerde ses, video, sohbet 
iletisi ve sunum ekranına çizim 
yapabilmesi ile ilgili ayarları 
düzenleyiniz.

• Eğer öğrencilerin ses ve videolarını 
görmek istemiyorsanız alanların tikini 
kaldırınız.

• Eğer öğrencilerin sunum yapmasını 
istiyorsanız bu ayarları işaretleyiniz. 
Öğrenci canlı sınıfta hem dokümanda 
değişiklik hem de kamera ve sesini 
paylaşıp sunumu gerçekleştirebilir.

• Sonrasında Paylaşım         ikonuna 
tıklayınız.



Canlı Ders Oturum Ayarları – Oturum Ayarları

• Canlı Ders esnasında istenirse bu 
ayarlarda değişiklik yapılabilir.

• Sohbet alanında katılımcı ismi 
yanında bulunan … nokta ile kişi 
bazlı değişiklik yapılabilir. 

• Katılımcı El Kaldır ikonu aktif 
olduğunda öğrencinin görüntü 
ve sesini açabilirsiniz.



Canlı Ders Oturum Ayarları – İçerik Paylaş 

• Bu alandan Canlı Ders esnasında 
içerik, ekran, uygulama 
paylaşımında bulunabilir veya 
Beyaz Tahtayı kullanabilirsiniz.



Canlı Ders Oturum Ayarları – Beyaz Tahta

• Bu seçenek ile Beyaz 
Tahta açılacaktır.

• Beyaz Tahta ile 
çizimler, yazı, şekiller 
ekleyebilirsiniz.



Canlı Ders Oturum Ayarları – Ekran Paylaş

• Bu seçenek ile ekranınızı 
paylaşabilirsiniz.

• Ekran paylaşımı için                     
başlığına tıklayınız.

• Eğer sesli bir paylaşım yapacaksanız 
Sesi paylaş işaretleyiniz.

• Paylaş butonuna basarak ekran 
paylaşımını başlatabilirsiniz.



Canlı Ders Oturum Ayarları – Uygulama Paylaş

• Bu seçenek ile bilgisayarınızda bulunan 
bir uygulama/program/doküman 
(Photoshop,Powerpoint vb.) 
paylaşabilirsiniz.

• Paylaşmak istediğiniz pencereyi 
başlatmış/açmış olmanız gerekmektedir.

• Paylaşımı için                     başlığına 
tıklayınız.

• Paylaşmak istediğiniz pencereyi seçip, 
Paylaş butonuna basarak uygulama 
paylaşımını başlatabilirsiniz.



Canlı Ders Oturum Ayarları – Chrome

• Chrome tarayıcınız içerisinde 
bir sekmeyi paylaşmak için 
Chrome Sekmesi başlığına 
tıklayınız. 

• Açık olan Chrome
tarayıcınızdan paylaşmak 
istediğiniz sekmeyi seçiniz. 
Eğer sesli bir paylaşım 
yapacaksanız Sesi paylaş 
işaretleyip Paylaş butonuna 
basarak paylaşımı 
başlatabilirsiniz.



Canlı Ders Oturum Ayarları – Dosya Paylaş

• Masaüstünüzde bulunan 
bir doküman (powerpoint, 
resim, word, excel, pdf v.b) 
paylaşmak için                  
ikonuna tıklayınız.

• Dosyaları Ekleyin e 
tıklayıp dosyanızı seçiniz. 



Canlı Ders Oturum Ayarları – Dosya Paylaş

• Şimdi Paylaş a tıklayarak 
eklemiş olduğunuz 
doküman paylaşımını 
başlatınız.  

• Paylaşılan doküman Canlı 
Ders süresince ekranda 
kalacaktır. Canlı Ders 
bitiminde sistemden 
kalkacaktır.



Canlı Ders Oturum Ayarları – Dosya Paylaş

• Karşımıza gelecek ekran bu 
şekildedir. Hangi sayfadan 
başlama istiyorsak o sayfayı 
seçebilirsiniz.

• Canlı Ders oturum ayarlarını ve 
paylaşım ayarlarını tamamladık. 

• Şimdi kendi kamera ve 
mikrofonumuzu açmamız 
gerekecektir.

• Sohbet alanı

• Katılımcı alanı



Canlı Ders Oturum Ayarları – Dosya Paylaş

• Paylaşıma açılan 
dokümanda sol üstteki 
araçlar ile anlık işlemler 
yapabilirsiniz. 

• Sağ üstteki Paylaşımı 
Durdur butonu 
sonlandırabilirsiniz.

• Kamera ve mikrofonu 
açmak için ekranın orta alt 
kısmında yer alan ikonlara 
tıklayınız.

• Kamera ve mikrofonu 
açtığınızda tarayıcınızda 
Kamera ve Mikrofona izin 
vermeniz istenecektir, izin 
vermelisiniz.



Canlı Ders Oturum Ayarları – Dosya Paylaş

• Kamera ve mikrofonu 
açtığınızda kendi 
görüntünüzü 
görebiliyorsanız sorun yok 
demektir. 

• Video Paylaş butonuna 
basarak görüntünüzü 
açabilirsiniz.

• Sol alt köşede görüntünüz 
görünecektir. 

• Mikrofon ve kamera 
simgelerine basarak 
isterseniz paylaşımı 
kapatabilirsiniz.



Canlı Ders Oturum Ayarları – Kayda Başla

• ! Canlı Dersin en önemli noktası burasıdır !
• Canlı Dersin kayıt edilebilmesi için ekranın sol 

üst kısmında bulunan paneli açınız. 
• Panelde en önemli nokta Kayda Başla 

butonudur. 
• Derse başlamadan önce Kayda Başla 

butonuna mutlaka basınız. Şimdi derse 
başlayabilirsiniz.

• Kayda Başla butonuna bastığınızda sistem 
dersi kayıt etmeye başlar. 

• Eğer butona basılmaz ise kayıt yapılmamış 
olur ve o haftaya ait dersi tekrar yapmak 
zorunda kalırsınız.



Canlı Ders Oturum Ayarları – Kaydı Durdur

• Canlı Ders bitiminde kaydı sonlandırmak 
için ekranın sol üst kısmında bulunan 
paneli açınız. 

• Panelde Kaydı Durdur butonuna basınız. 

• Kayıt edilen ders, hangi haftaya ait ise o 
haftada oluşturulan kayıt izlenebilir, 
indirilebilir olacaktır. Kaydedilen görüntüye 
douonline.dogus.edu.tr adresinden 
ulaşılacaktır.

• Kayıtlı ders sistemde 30-60 dk içerisinde 
oluşacaktır.



Canlı Ders Oturum Ayarları – Dersi İzleme

• Kayıt edilen ders, hangi haftaya 
ait ise o haftada oluşturulan kayıt 
izlenebilir, indirilebilir.

• Dersi indirmek için     ikonuna 
basınız.

• Düzenlemeyi Kapat butonuna 
bastıktan sonra çıkış 
yapabilirsiniz.


