ÖĞRENCİLERİN UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN İŞLEM BASAMAKLARI
1.
2.
3.

Kullanacağınız bilgisayarın internet bağlantısını kontrol ediniz.
Google Chrome veya Internet Explorer gibi tarayıcılarından birini çalıştırın.
Adres çubuğuna http://uzem.odu.edu.tr yazın veya Üniversitemiz ana sayfasında bulunan Uzaktan Eğitim Merkezi linkini tıklayın.

4.

Eğer canlı ders saatinde canlı derse katılmak istiyorsanız açılan sayfada sol tarafta “Canlı Dersler” linkini tıklayınız. Canlı ders katılmayıp
ders içeriklerini incelemek istiyorsanız açık olan ekranda ODU Ortak Dersler menüsü içerisinde görmek istediğiniz ders linkini tıklayınız veya
sayfanın altındaki ders adlarına tıklayınız.

5.

Canlı Dersler seçeneğini tıkladığınızda açılan sayfada ilgili gün ve saatteki canlı derslerin çizelgesini göreceksiniz. Bulunduğunuz anda Örneğin
Pazartesi Günü Saat 10.15 ‘de iseniz bir salonda Türk Dili, iki salonda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi canlı dersleri olduğu görülmektedir.
Burada arzu ettiğiniz herhangi bir derse katılabilir veya ders programınızda size ait olan gün ve saatte derse katılabilirsiniz. Simgelerin
üzerine farenizi yaklaştırdığınızda hangi ders ve hangi öğretim elemanı olduğunu görebileceksiniz.

6.

Yukarıdaki sayfada AIIT, TD ve YD kısaltmaları sırasıyla Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini temsil etmektedir.
Örneğin Pazartesi günü saat 18.15’te iki sanal sınıfta da başlayan Yabancı Dil dersi vardır. Burada SS3 (Sanal Sınıf 3) hizasında saat
18.15’te başlayan linki tıklayalım.

7.

Açılan sayfada yukarıda birinci ok şekli ile görüntülenen kısımda YD-28 kodu görülmektedir. Bu kod Yabancı Dil Dersi – 28 numaralı oturuma
giriş yapmak üzere olduğunuzu ifade etmektedir. Web adresi de http://connect.odu.edu.tr/yd28 şeklindedir. Bu kısımda kullanıcı adı olarak
11 haneli okul numaranızı şifre olarak yine öğrenci numaranızı girin ve Odaya Gir butonunu tıklayınız. Karşınıza gelen kısımda şifrenizi
değiştirmeniz istenecektir. Bundan sonra kullanacağınız şifrenizi belirleyin ve salona giriş yapın. Kaşınıza “Toplantı henüz başlamadı. Toplantı
sahibi geldiğinde toplantıya erişebileceksiniz. Lütfen bekleyin.” İfadesi gelir ise oturum henüz başlamadığı için beklemeniz istenecektir.
Dilerseniz toplantının başlamasını bekler veya bir süre sonra yeniden deneyebilirsiniz. Giriş yapıldığında karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran
gelecektir.

1
2
3
4

8.

Yukarıda canlı ders alacağınız ekran görüntüsü vardır. 1 numaralı kısımda dersi veren öğretim elemanının kamera görüntüsü, 2 numaralı
kısımda öğretim elemanının öğrencilere sunmak istediği slayt, pdf veya Word dosyası gibi içeriklerini paylaşacağı kısım, 3 numaralı kısımda
katılımcıların sınıf içerisinde mesajlaşma bölmesi, 4 numaralı kısımda katılımcı listesi görülecektir. Sağ üst köşede ok ile gösterilen alandaki
renk yeşil olduğu durumda bağlantı hızınızın yeterli olduğu anlamına gelmektedir. Eğer kırmızı gibi farklı bir renk olması durumunda bağlantı
hızınızın yeterli olmadığını sorunlar yaşayacağınız anlamına gelmektedir.

9.

Eğer mobil bağlantı kullanmak istiyorsanız (Cep telefonu, Tablet) ilk önce “Adobe Connect Mobile” yazılımını ücretsiz olarak ios veya android
marketten indiriniz. Yazılımı kurup çalıştırdığınızda toplantı adresine örneğin yukarıdaki derse girmek için http://connect.odu.edu.tr/yd28
adresini yazıp kullanıcı adı ve şifrenizi girdiğinizde tablet veya cep telefonunuzdan da derse katılabilirsiniz. Hangi derse katılacaksanız
yukarıdaki adresi ona göre güncelleyerek giriş yapabilirsiniz. (yd01, td01, aiit01 gibi)

10. Ders başladıktan öğretim elemanının sözlü veya yazılı talimatlarını uygulayınız. Başarılar dileriz.

yd28 yerine katılmak istediğiniz
ders kodunu giriniz.

Soru ve sorunlarınız için mesai saatleri içerisinde aşağıdaki numara ile irtibata geçebilirsiniz. Veya oduzem@gmail.com adresine e‐posta
gönderebilirsiniz.
Telefon: 0 452 233 48 65 (4137)

