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EĞİTMEN KILAVUZU

P O R TA L A  G İ R İ Ş
Uzaktan eğitim portalına girmek için online.deu.edu.tr 
adresine DEBİS kullanıcı adı ( ***@deu.edu.tr) ve şifreniz 
ile giriş yapmanız gerekmektedir.

B A Ğ L A N T I  K U R U L A C A K
A R A Ç L A R

İnternet bağlantısı kurabildiğiniz bilgisayar (dizüstü ya da 
masaüstü) ve mobil cihazlarla (cep telefonu ya da tablet) 

portala giriş yapabilirsiniz. Görüntü ve sesinizi paylaşmanızı 
sağlayan kamera ya da mikrofon donanımları araçlarda 

bulunmalıdır.

C A N L I  D E R S E  G İ R İ Ş
Canlı (etkileşimli) derslerin, ilgili dersin belirtilen gün ve 
saatinde portala giriş yapılarak senkron (eşzamanlı) olarak 
başlatılması gerekmektedir. Öğretim elemanının görüntü ve 
ses ayarlarını optimum verimlilikte sağlaması gerekmektedir.

D E R S T E  E T K İ L E Ş İ M  K U R M A
Canlı derste öğrenciler uygulamanın sohbet bölmesinden 

yazılı mesaj bırakabilirler. Eğer görüntü ya da ses 
medyalarını paylaşmak istiyorlarsa bu sohbet bölmesini 

kullanarak sizden yazılı olarak izin istemeleri gerekmektedir. 

D E R S  D E VA M  D U R U M U
Uzaktan öğretim portalı üzerinde öğrencilerin canlı derslere 
katılma, ders videolarını izleme ve ders dokümanlarını takip 
etme ile ilgili işlem kaydı tutulmaktadır. Bu doğrultuda dersin 
öğretim elemanı raporları elde edebilecektir.



SIKÇA
SORULAN
SORULAR

Siz öğretim elemanlarımızın 
portal üzerinde karşılaşabi-
leceği sorunlara dair hızlı 
çözümleri sunduk. 

DERS DOKÜMANI YÜKLEME

Ders sunumu, notu ya da yardımcı 
doküman için yalnızca PDF, ZIP 
ya da RAR dosyası olarak tek bir 
doküman halinde en fazla 100 MB 
boyutunda yükleyebilirsiniz. 

DOKÜMAN ERİŞİME KAPALI

Ders sunumu, notu ya da yardımcı 
doküman ekledikten sonra ilgili 
haftanın dokümanına ulaşabilme-
leri için yüklemeyi gerçekleştirdiği-
niz yerden, erişime açma işlemini 
yapmanız gerekmektedir.

KAMERA/MİKROFON SORUNU

- Toplantıya katılırken görüntü/ses 
aktarımı için kamera/mikrofon 
erişimine izin vermelisiniz. 
-Toplantıya katıldıktan sonra 
ekranın orta kısmındaki kamera/
mikrofon simgelerini tıklayınız. deuzem.deu.edu.tr

SES YANKILANIYOR

Bağlı bulunan mikrofonlarınızdan 
yalnız birini etkinleştirin. Katılım-
cıların mikrofonlarını kapatınız

CANLI DERSE MİSAFİR EKLEME

Bir canlı ders açtığınızda o derse 
yalnızca ilgili şubedeki 
öğrenciler erişebilir. Ancak ders 
dışından bir katılımcı eklemek 
istediğinizde Site Bilgisi 
seçeneğinden Katılımcı Ekle ile 
***@ogr.deu.edu.tr adresi 
kulanarak Katılımcı Eklemeniz 
gerekmektedir.
GÖRÜNTÜ VE SES KALİTESİ

Görüntüyü devre dışı bırakın, 
mobil cihazdan bağlanın. Diğer 
tarayıcı sekmelerini ve 
uygulamaları kapatın. Antivirüs, 
güvenlik duvarı ya da diğer 
güvenlik yazılımlarını devre dışı 
bırakın. Ağ bağlantısı 
performansını iyileştirin.

BAĞLANTIDAN DÜŞTÜM

Düşük bağlantı kalitesi sistemde 
kesintilere yol açabilir, tekrar 
bağlanmayı deneyin.

Daha detaylı bilgi almak ve 
videoları izlemek isterseniz 
destek.deuzem.deu.edu.tr 

adresini ziyaret ediniz.




