CANLI (EŞ ZAMANLI) DERSLERE NASIL BAĞLANABİLİRİM?
1. Derse bağlanmak için bağlanacağınız dersin hangi platform (Zoom, Perculus) üzerinden yapılacağı ve bağlantı için
gerekecek Ders ID, Ders Şifresi ve Ders Bağlantı Linki gibi bilgilere ihtiyacınız olacaktır. Bu bilgilere erişmek için
https://obisis.erciyes.edu.tr adresine giderek Öğrenci numaranız ve OBİSİS şifreniz ile öğrenci bilgi sistemine giriş
yaptıktan sonra, sayfanın üst kısmında bulunan Mavi Renk ile yazılmış Uzaktan Eğitim linkine tıklayınız. Açılan
sayfada, ders kaydı yaptığınız bütün derslerin uzaktan eğitim bilgileri bulunmaktadır.
RESİM 1: Örnek öğrenci OBİSİS Uzaktan Eğitim sayfası ekran görüntüsü. (Resmi görüntülemek için tıklayınız…)
DİKKAT: Resim 1’de örneği gösterilen OBİSİS Uzaktan Eğitim sayfanızda, herhangi bir dersinizin bulunduğu
satırdaki Ders Günü, Ders ID, Ders Şifresi ve Ders Linki sütunları boş ise dersi veren eğitmen ile e-posta yoluyla
iletişime geçerek durumu bildiriniz. Ders Günü, Ders ID, Ders Şifresi ve Ders Linki sütunlarının yanı sıra Eğitmen
sütunu da boş ise danışmanınız/Bölüm Başkanınız ile iletişime geçerek durumu bildiriniz.
2.

Ders satırındaki Ders ID ve Ders Şifresi sütunlarında PERCULUS yazıyorsa, dersiniz üniversitemizin LMS sistemi
olan Perculus platformundan yapılacak demektir
Ders satırındaki Ders ID ve Ders Şifresi sütunlarında sadece rakamlar var ise, dersinizin ZOOM programı
üzerinden yapılacağı anlamına gelmektedir.

PERCULUS Üzerinden Yapılacak Derslere Bağlanma
Perculus üzerinden yapılacak canlı derslere bağlanma (Video için tıklayınız.)

ZOOM Programı Üzerinden Yapılacak Derslere Bağlanma
3. Zoom Programı üzerinden yapılacak derslere bağlanmak Zoom platformuna üye olmanıza gerek yoktur, ancak,
bilgisayarınızda/tabletinizde/cep telefonunuzda Zoom Programının yüklü olması gerekmektedir.
Zoom Programının Bilgisayarınıza http://uze.erciyes.edu.tr adresindeki sayfanın en altında bulunan “Zoom İndir”
linkine tıklayarak indirip, kurabilirsiniz.
Zoom Programını tabletinize/cep telefonunuza App Store/Google Play’den indirerek yükleyebilirsiniz.
DİKKAT: Canlı derslere bağlanmak için bilgisayarınızda/tabletinizde/cep telefonunuzda kurulu olan Zoom
Programına giriş yapmanıza gerek yoktur, programın kurulu olması yeterlidir.

DERS DEVAM KONTROLÜ İÇİN ÖNEMLİ UYARI: Zoom üzerinden yapılan derslere katılmak için
Zoom Platformuna üye olmanıza gerek yoktur, ancak daha önceden Zoom üyeliğiniz var ise veya
Zoom’a üye olurken, aşağıda linki verilen Videoda anlatılan değişikliği yapmanız gerekmektedir,
aksi halde derse girseniz bile devamsız sayılırsınız. VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ

Zoom Programı üzerinden yapılacak canlı derslere bağlanmak için 3 farklı alternatifiniz bulunmaktadır:
a) OBİSİS Uzaktan Eğitim Sayfasında verilen Ders Linki’ne tıklayarak derse bağlanma (Video için tıklayınız.)
b) Üniversitemiz Uzaktan Eğitim web sayfasından (http://uze.erciyes.edu.tr) CANLI DERSE KATIL butonuna
tıklayarak derse bağlanma (Video için tıklayınız.)
c) Bilgisayarınızda kurulu olan Zoom Programını çalıştırarak derse bağlanma (Video için tıklayınız.)

