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1. Genel Bakış 

          Sınıf 365, bilgisayar ve mobil cihazlar 

üzerinden uzaktan canlı eğitim ve toplantı 

yapılmasını sağlayan sanal sınıf platformudur.  

         Sınıf 365 ile yapılabilecekler: 

• Canlı video ve ses akışı,  

• Ekran paylaşımı, 

• Doküman ve sunum paylaşımı, 

• Paylaşılan belgeler üzerinde çizim ve metin 

araçlarını canlı kullanabilme, 

• Video paylaşımı, 

• Genel ve özel mesajlaşma, 

• Mini anket ve test soruları yayınlayabilme 

          Yapılan oturumlar kaydedilir ve daha 

sonrasında katılımcılar bu oturum kayıtlarına 

tekrar izleme üzerinden ulaşabilirler. 

 

 

2. Eğitmen Sistem Gereksinimleri 

Sınıf 365’ı eğitmen ya da oturum yöneticisi olarak kullanmak için gerekenler şunlardır: 

• Bir internet tarayıcısı 

o Windows işletim sistemine sahip masaüstü cihazlar ve mobil cihazlar için Google 

Chrome ve Microsoft Edge tarayıcıları en uyumlu deneyimi sağlar. 

o Linux ve Android işletim sistemine sahip masaüstü cihazlar ve mobil cihazlar için 

Google Chrome ve Chromium tabanlı tarayıcılar en uyumlu deneyimi sağlar. 

o MacOS işletim sistemine sahip Apple masaüstü cihazlar için Google Chrome 

kullanabilirsiniz. 

o IOS 12.0 ve üstü işletim sistemine sahip mobil cihazlar (IPhone ve IPad) için Safari 

kullanabilirsiniz. 

o Diğer modern tarayıcıları da kullanabilirsiniz. Fakat diğer tarayıcıların desteklemediği 

fonksiyonları kullanamayabilirsiniz. 

• Yükleme ve indirme işlemi için en az 1 Mbit/sn bant genişliği olmalıdır. 

• Sorunsuz çalışan bir bilgisayar ya da mobil cihaz (Android ve IOS) 

• Web kamera (Oturumda kamera kullanılacaksa) 

• Mikrofon (Oturumda mikrofon kullanılacaksa) 

• Ekran paylaşımı yapabilmek için Google Chrome tarayıcısında hiçbir eklentiye ihtiyaç yoktur. 
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3. Panele Giriş 

   Sınıf 365'a giriş yapmak için kurumunuzun Sınıf 365 adresine giriş yaptıktan sonra "E-Posta / 

Kullanıcı Adı" bölümüne giriş bilgilerinizi yazınız. "Şifre" bölüne şifrenizi giriniz. "Giriş" yap düğmesine 

tıklayınız ve sisteme giriş yapmış oldunuz. 

 

3 Adımda Sisteme Giriş Yapın  

• “E-Posta / Kullanıcı Adı” bölümüne giriş bilginizi giriniz. 

• “Şifre” bölümüne şifre bilginizi giriniz. 

• “Giriş” düğmesine tıklayınız. 

  

Adım 1: “E-Posta / Kullanıcı Adı” bölümüne giriş 

bilginizi giriniz. 

 

Adım 2: “Şifre” bölümüne şifre bilginizi giriniz. 

 

 
 

Adım 3: “Giriş” düğmesine tıklayınız. Eğitmen Hesabı Ana Sayfası 
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4. Giriş Şifresini Sıfırlama 
   Sınıf 365 giriş şifresini unuttuğunuzda giriş bölümünde bulunan "Şifremi Unuttum!" 

bağlantısına tıklayınız. E-posta adresinize girdikten sonra yeni gelen e-posta'daki "Yeni Şifre İçin 

Tıklayın *" düğmesine tıklayarak yeni şifre belirleyebilirsiniz. E-Posta adresiniz ve yeni belirlediğiniz 

şifre ile giriş yapabilirsiniz. 

 

9 Adımda Unutulan Şifreyi Değiştirelim 

1. Giriş ekranındaki “Şifremi Unuttum!” bağlantısına tıklayınız. 

2. “E-Posta” adresinizi giriniz. 

3. “Gönder” düğmesine tıklayınız. 

4. “Tamam” düğmesine tıklayınız. 

5. E-Postanıza girip, Sınıf 365’tan gelen e-postaya tıklayınız. 

6. E-Postanın içinde yer alan “Yeni Şifre İçin Tıklayın *” düğmesine tıklayınız. 

7. “Yeni Şifre” bölümüne yeni şifrenizi giriniz. Şifrenizi tekrardan “Yeni Şifre (Tekrar)” bölümüne 

giriniz. 

8. Şifrenizi girdikten sonra “Şifremi Güncelle” düğmesine tıklayınız. 

9. “Şifreniz Yenilendi!” “Tamam” düğmesine tıklayıp sisteme giriş yapabilirsiniz. 

 

  

Adım 1: Giriş ekranındaki “Şifremi Unuttum!” 

bağlantısına tıklayınız. 

Adım 2: “E-Posta” adresinizi giriniz. 
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Adım 3: “Gönder” düğmesine tıklayınız. Adım 4: “Tamam” düğmesine tıklayınız. 

 

  

Adım 5: E-Postanıza girip, Sınıf 365’tan gelen e-

postaya tıklayınız. 

Adım 6: E-Postanın içinde yer alan “Yeni Şifre İçin 

Tıklayın *” düğmesine tıklayınız. 

  

Adım 7: “Yeni Şifre” bölümüne yeni şifrenizi 

giriniz. Şifrenizi tekrardan “Yeni Şifre (Tekrar)” 

bölümüne giriniz. 

Adım 8: Şifrenizi girdikten sonra “Şifremi 

Güncelle” düğmesine tıklayınız. 
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Adım 9: “Şifreniz Yenilendi!” “Tamam” 

düğmesine tıklayıp sisteme giriş yapabilirsiniz. 

 

 

5. Panel Ana Sayfası 
Sınıf 365 panel ana sayfasında oturumlarınıza hızlıca girebilirsiniz. Panel içerisinde diğer ayarlara 

da ulaşabilirsiniz. 
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(1) Kurum Logosu 

Anasayfanın sol üstünde kurumunuzun 

belirlemiş olduğu logo yer alır. 
 

(2) Anasayfa Düğmesi 

Ana sayfaya geçiş yapmanızı sağlayan 

düğmedir. 
 

(3) Oturumlar Düğmesi 

Oturumlar sayfasına geçiş yapmanızı 

sağlayan düğmedir. 
 

 

(4) Dosyalar Düğmesi 

Ortak dosyalar sayfasına geçiş yapmanızı 

sağlayan düğmedir. 
 

 

(5) Raporlar Düğmesi 

Raporlar sayfasına geçiş yapmanızı 

sağlayan düğmedir. 
 

(6) Aktiviteler Düğmesi 

Aktiviteler sayfasına geçiş yapmanızı 

sağlayan düğmedir. 
 

 

(7) Geri Bildirim Düğmesi 

Sınıf 365+ geri bildirim formuna ulaşmanızı 

sağlayan düğmedir. 
 

(8) Dil Değiştirme Düğmesi 

Kullanım dilinizi Türkçe veya İngilizce 

olarak seçmenizi sağlayan düğmedir. 
 

(9) Profil Düğmesi 

Kişisel ayarlarınızı yapma ve oturumdan 

çıkma işlemi için kullanılan düğmedir. 

 

(10) Bugünkü Oturumlar 

Sisteme giriş yaptığınız gün gerçekleşecek 

oturumlar bu bölümde listelenir. 
 

(11) Gelecek Oturumlarım 

Bu bölümünde gelecekte 

gerçekleştireceğiniz oturumlar listelenir. 
 

(12) Geçmiş Oturumlarım 

Bu bölümünde geçmişte gerçekleştirdiğiniz 

oturumlar listelenir. 
 

(13) Hoş Geldiniz Mesajı 

Bu bölümde hoş geldiniz mesajı ile isim ve 

soy isminiz yer alır. 
 

(14) Son Giriş Zamanınız 

Bu bölümde oturuma son giriş zamanınız 

yer alır. 
 

(15) Takvimim Bağlantısı 

Oturum listesini takvim biçiminde 

göreceğiniz pencere açılır. 
 

(16) Tüm Oturumlarım Bağlantısı 

Bağlantıya tıklandığında Oturumlar 

bölümüne geçiş yapılır. 
 

(17) Bilgilerimi Düzenle Bağlantısı 

Bağlantıya tıklandığında sağ Üstteki Profil 

> Ayarlar bölümüne geçiş yapılır. 
 

(18) Şifre Değiştir Bağlantısı 

Bağlantıya tıklandığında sağ üstteki Profil 

> Ayarlar > Şifreyi Değiştir bölümüne 

geçiş yapılır. 
 

(19) Yardım Bağlantısı 

Bağlantıya tıklandığında yardım 

dokümanlarına geçiş yapılır. 
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5.1. Kurum Logosu 
Kurum logosunu sadece kurum yöneticiniz değiştirebilir. Tıklanması durumunda ana sayfaya 

geçiş yapılır. 

 

5.2. Ana Sayfa Düğmesi 
Ana sayfaya geçiş yapmanızı sağlayan düğmedir. 

 

5.3. Oturumlar Düğmesi 
Oturumlar sayfasına geçiş yapmanızı sağlayan düğmedir. Oturumlar sayfasında yeni oturum 

oluşturabilir, oturum silebilir, oturuma katılabilir ve paketlenen oturumların tekrarlarını izleyebilirsiniz. 
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5.4. Dosyalar Düğmesi 
Ortak dosyalar sayfasına geçiş yapmanızı sağlayan düğmedir. Ortak dosyalar bölümüne 

doküman (pdf), görsel (jpg, png), video (mp4) ve ses (mp3) dosyalarını yükleyebilirsiniz. Bu bölüme 

yüklediğiniz tüm dosyaları diğer eğitmenler de kullanabilir. 

 

5.5. Raporlar Düğmesi 
Raporlar sayfasına geçiş yapmanızı sağlayan düğmedir. Gerçekleştirdiğiniz oturumlarınız için 

katılım raporu, katılım raporu (katılmayan kullanıcılar dahil), istatistiksel katılım raporu, oturum 

istatistiği raporu, oturum anket veya soru raporu ve tarih bazlı detaylı oturum raporu alabilirsiniz. 
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5.6. Aktiviteler Soru Havuzu Düğmesi 
Aktiviteler sayfasında oturumlarda kullanılması için soru havuzuna sorular oluşturabilir ve 

oturum esnasında bu soruları oturuma ekleyip kullanabilirsiniz. 

 

 

5.7. Geri Bildirim Düğmesi 
Sınıf 365+ geri bildirim formuna ulaşmanızı sağlayan düğmedir. Hata, iyileştirme ve yeni özellik 

isteklerinizi bize bildirebilmenizi sağlayan bir form bize gönderebilirsiniz. 
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5.8. Dil Değiştirme Düğmesi 
Dünya simgesine tıklayarak dilinizi Türkçe veya İngilizce olarak değiştirebilirsiniz. 

 

Türkçe ve İngilizce Dil Seçimi 

 

5.9. Profil Düğmesi 
Kişisel ayarlarınızı yapma ve oturumdan çıkma işlemi için kullanılan düğmedir. Kişisel ayarlarda 

ad, soyad, kullanıcı adı, e-posta ve şifre değişiklikleri gibi ayarları gerçekleştirebilirsiniz. 

 

Ayarlar” ve “Oturumu Kapat” düğmesi  
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5.10. Bugünkü Oturumlar 
Sisteme giriş yaptığınız gün gerçekleşecek oturumlar bu bölümde listelenir. 

  

Başlamayan Ders 

Bugün olan ve başlamayan derslerde bugünkü 

oturumlar bölümünde listelenir. 

Başlamayan Derse Tıklandığında 

Başlamayan derse tıklandığında sanal sınıfa giriş 

yapamazsınız. Karşınıza “Ders henüz Başlamadı.” 

uyarısı gösterilir. 

  

Başlayan Ders 

Başlayan ders başladı olarak gösterilir ve bir 

yüklenme barı çıkar. Bu Dersin süresi oranın 

geçen süre ve bitişe kalan süreyi görmenizi 

sağlar. 

Başlayan Derse Tıklandığında 

Başlayan ders tıklandığı zaman sanal sınıfa giriş 

yaparsınız. Sistem kontrolünü gerçekleştirdikten 

sonra sağ üstte yanıp sönen “Başlat” düğmesine 

tıklamayı unutmayın. 
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5.11. Gelecek Oturumlarım 
Bu bölümünde gelecekte gerçekleştireceğiniz oturumlar listelenir. 

  

Gelecekteki Oturumlar 

Gelecekte başlayacak oturumlar listelenir. 

Başlamayan Derse Tıklandığında 

Başlamayan derse tıklandığında sanal sınıfa giriş 

yapamazsınız. Karşınıza “Ders henüz Başlamadı.” 

uyarısı gösterilir. 

 

Tümünü Gör 

Oturumlar sayfasına geçiş yapılır ve gelecekte 

başlayacak tüm oturumlar listelenir. 

 

5.12. Geçmiş Oturumlarım 
Bu bölümünde geçmişte gerçekleştirdiğiniz oturumlar listelenir. 

  

Geçmiş Oturumlarım 

Bitmiş oturumların 10 tanesi listelenir. 

Sanal Sınıf Tekrar İzlemesine Geçiş Yapılır 

Bitmiş ve paketlenmiş oturumlara tıkladığınız 

zaman tekrar izlemeye geçiş yaparsınız. 
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Tümünü Gör 

Oturumlar sayfasına geçiş yapılır, geçmişte 

bitmiş ve paketlenmiş tüm oturumlar listelenir. 

5.13. Hoş Geldiniz Mesajı 
Bu bölümde hoş geldiniz mesajı ile isim ve soy isminiz yer alır. 

 

5.14. Son Giriş Zamanınız 
Bu bölümde oturuma son giriş zamanınız yer alır. 
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5.15. Takvimim Bağlantısı 
Takvimim bağlantısına tıklayarak oluşturulmuş oturumları takvim içerinde gün, hafta ve aylık 

olarak listeleyebilir. Listelenen oturumların adına tıklayarak oturuma katılabilirsiniz. Bugün 

düğmesine tıklayarak bulunduğunuz günkü tarihi görüntüleyebilirsiniz. İleri ve geri düğmelerine 

tıklayarak bir önceki veya bir sonraki gün, hafta ve aya geçiş yapabilirsiniz. 

 

Takvimim Düğmesine Tıklayın. 

  
Aylık Görünüm Haftalık Görünüm 

  
Günlük Görünüm Ajanda Görünüm 
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5.16. Tüm Oturumlarım Bağlantısı  
“Tüm Oturumlarım" bağlantısına tıklandığında “Oturumlar” sayfasına geçiş yapılır. 

 

5.17. Bilgilerimi Düzenle Bağlantısı 
"Bilgilerimi Düzenle" bağlantısına tıklandığında sağ üstteki Profil > Ayarlar bölümüne geçiş 

yapılır. 

 

5.18. Şifre Değiştir Bağlantısı 
“Şifremi Değiştir" bağlantısına tıklandığında sağ üstteki Profil > Ayarlar > Şifreyi Değiştir 

bölümüne geçiş yapılır. 
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5.19. Yardım Bağlantısı 
"Yardım" bağlantısına tıklandığında yardım dokümanlarının bulunduğu siteye geçiş yapılır. 

 

 

6. Panel Dosyalar Sayfası 

Panelde yer alan dosyalar bölümü tüm yönetici ve eğitmenlerin ders içerisinde kullanacakları 

veya diğer eğitmenlerinde kullanımı için paylaşımda bulundukları ortak dosya alanıdır. Dikkat: Panel 

içerisinde yer alan Dosyalar sayfasına eklenen tüm dosyaları diğer yönetici ve eğitmenler de görebilir 

ve kullanabilir. 

 

Sınıf 365 paneli içerisinde yer alan “Dosyalar” düğmesine tıklayınız.  
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Dosyalar sayfasına yeni klasör eklenebilir, yeni dosya eklenebilir, dosyalar görüntülenebilir, dosyalar 

silinebilir ve dosyalar arasında arama yapılarak dosya arama işlemi yapılabilir. 

 

 

6.1. Dosya Yükle 
Dosya yükle düğmesine tıklayarak panel üzerinden sanal sınıflarda diğer eğitmen ve yöneticiler 

ile ortak kullanılması üzere dosya yükleyebilirsiniz. 

 

“Dosya Yükle” düğmesine tıklayınız.  
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Windows dosya aç penceresi açılır. 

Bilgisayarınızda bulunan pdf, jpg, png, mp4 ve 

mp3 uzantılı dosyalar arasından seçim yaptıktan 

sonra aç düğmesine tıklayınız. 

 

Tarayıcı penceresinin sağ altında dosyanın 

yüklenme yüzdesini takip edebilirsiniz. 

 

Yüklenen dosya listeye eklenir. Listede 

yüklediğiniz doyanın sağ yanında bulunan üç 

noktaya tıklayınız. 

  

  
Açılan menüde “Göster” düğmesine tıklayarak 

yüklediğiniz dosyanın önizlemesini yapabilirsiniz. 

Açılan menüde “Sil” düğmesine tıklayarak 

yüklediğiniz dosyayı silebilirsiniz. 
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6.2. Klasör Ekle 
Klasör ekle düğmesine tıklayarak panel üzerinden sanal sınıflarda diğer eğitmen ve yöneticiler 

ile ortak kullanılması üzere klasör ekleyebilirsiniz. Örneğin: Bilişim teknolojileri dersi için “Bilişim 

Teknolojileri” klasörü oluşturabiliriz. 

 

“Klasör Ekle” düğmesine tıklayınız. 

 

“Yeni Klasör Oluştur” penceresi açılır. Açılan 

pencerede yer alan “Klasör Adı” bölümüne 

oluşturmak istediğiniz klasörün adını girerek 

“Oluştur” düğmesine tıklayınız. Oluşturduğunuz 

klasör listede yerini alacaktır. 

  
Eklediğini klasörün adına tıklayarak klasörün 

içerisine giriş yapabilirsiniz. 

Klasörün içerisine yeni klasör ekleyebilir, yeni 

dosya ekleyebilir, dosyaları görüntüleyebilir, 

dosyaları silebilir ve dosyalar arasında arama 

yaparak dosyaları bulabilirsiniz. 
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Klasörden ana dosyalar bölümüne geçiş yapmak 

için klasörün adına veya solunda yer alan sol ok 

simgesine tıklayınız. 

 

6.3. Detaylı Ara 
“Detaylı Ara” yazısına veya büyüteç simgesine tıkladıktan sonra arama kriterleri girip dosyalar 

arasında arama yaparak dosyalarınızı bulabilirsiniz. 

 

“Detaylı Ara” yazısına tıklayınız.  
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Her kriter diğer kriterlerden bağımsız olarak çalışır. Bir kriter seçerek arama yapabileceğiniz gibi birden 

fazla kriter seçerek de arama yapabilirsiniz. 

(1) Dosya Adı 

Aramak istediğiniz dosyanın adını bu yazım 

kutusuna yazınız. 

 

(2) Başlangıç Tarihi 

Başlangıç tarihi girerek girilen tarihten 

öncesinde yüklenmiş dosyaları aramanızdan 

çıkarabilirsiniz. 

 

(3) Bitiş Tarihi: 

Bitiş tarihi girerek girilen tarihten sonrasında 

yüklenmiş dosyaları aramanızdan 

çıkarabilirsiniz. 

 

(4) Oluşturan Kişi 

Oluşturan kişiyi seçerek arama yapıldığında 

seçilen kişini yüklediği dosyalar listelenir.  

(5) Dosya Tipi 

Doküman, resim veya video dosya tipine 

göre dosya tipinde arama yapabilirsiniz. 

 

(6) Temizle 

Temizle düğmesine tıklayarak seçilen arama 

kriterlerini silebilirsiniz. 

 

 

(7) Ara 

Ara düğmesine tıklayarak arama işlemini 

gerçekleştirebilirsiniz. 

 

 

(8) Kapat 

Kapat düğmesine tıklayarak detaylı arama 

bölümünü küçültebilirsiniz. 

  



 

   23 

 

Arama kriterlerinizi ekleyin ve arayın. 

 

7. Panel Raporlar Sayfası 

Raporlar sayfasına geçiş yapmanızı sağlayan düğmedir. Gerçekleştirdiğiniz oturumlarınız için 

katılım raporu, katılım raporu (katılmayan kullanıcılar dahil), istatistiksel katılım raporu, oturum 

istatistiği raporu, oturum anket veya soru raporu ve tarih bazlı detaylı oturum raporu alabilirsiniz. 

 

Raporlar Düğmesi  
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(1) Katılım Raporu 

Oturuma katılanlar ve bu katılımcıların 

geçirdikleri zamanlar listelenir. 

 

(2) Katılım Raporu (Katılmayan Kullanıcılar 

Dahil) 

Oturuma katılan ve katılmayan kullanıcılar 

ve bu kullanıcıların geçirdikleri zamanlar 

listelenir. 

 

(3) İstatistiksel Katılım Raporu 

Oturum katılımcılarına ait istatistiksel 

bilgiler listelenir. 

 

(4) Oturum İstatistiği Raporu 

Oturuma ait istatistiksel bilgiler listelenir. 

 

 

(5) Oturum Anket ve Soru Raporu 

Oturum süresince kullanılan soru ve 

katılımcıların yanıtları listelenir. 

 

 

 

(6) Tarih Bazlı Detaylı Oturum Raporu 

Seçilen tarih aralığındaki oturumların 

detayları ve katılım oranı listelenir. 

 

 

7.1. Katılım Raporu 
Oturuma katılanlar ve bu katılımcıların geçirdikleri zamanlar listelenir. 

 

Katılım raporu satırının en sağında yer alan “Raporla Düğmesine” tıklayınız.  
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Açılan sayfada oturumlar yazsının altında yer alan “Oturum Arayın ve Seçin” açılır listesine 

tıklayarak açılan listeden oturumunuzu seçebilir veya kutucuğa oturumunuzun adını yazarak arama 

sonuçları arasından oturumunuzu seçebilirsiniz. Sağ üstte yer alan çarpı düğmesine tıklayarak “Katılım 

Raporu” sayfasından çıkabilirsiniz. 

 

  
Oturum Seçimi Yapın. Göster Düğmesine Tıklayın. 
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Oturum Adı: 

Oturum adı bölümünde oturumu oluşturmuş 

olduğunuz oturum adı yer alır. 

 

 

Ad: 

Ad bölümünde kullanıcıların adı yer alır. 

 

 

Soyad: 

Soyad bölümünde kullanıcıların soyadı yer alır. 

 

 

Şube: 

Kullanıcının bağlı olduğu gruplar bu bölümde 

“Şube” olarak görüntülenir. 

 

 

Kullanıcı Adı: 

Kullanıcı adı bölümünde kullanıcıların sisteme 

giriş yaptıkları kullanıcı adı yer alır. 

 

Pasif Süre (sn): 

Oturum başlamadan önce ve oturuma ara 

verildiği süre boyunca sistemde bekleyen 

kullanıcıların geçirdiği süre pasif süredir. 

 

Tekrar İzleme Sayısı: 

Gerçekleştirilen oturum asenkron tekrar izleme 

durumuna geçtikten sonra asenkron sanal sınıfa 

her giriş yapıldığında tekrar izleme sayısı artar. 

Tekrar İzleme Süresi: 

Senkron gerçekleştirilen oturumun asenkron 

tekrar izlemesinin ne kadar süre izlendiğini 

gösteren süredir. 

 

İlk Giriş: 

Sanal sınıf oturuma ilk giriş zamanı tarih ve saat 

olarak yazılır. 

 

İlk Tekrar İzleme: 

İlk defa tekrar izleme girilen zamanı tarih ve saat 

olarak yazılır. 
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E-posta: 

E-Posta bölümünde kullanıcıların e-posta 

adresleri yer alır. 

 

Katılım Süresi (sn): 

Katılım süresi bölümünde kullanıcıların oturuma 

aktif ve pasif olarak katılım gösterdikleri süre yer 

alır. 

 

Aktif Süre (sn): 

Aktif süre bölümünde sanal sınıf oturumu 

içerisinde yer alan başlat düğmesine tıklandıktan 

sonra ders bitirilene kadar geçen süre 

kullanıcının derste aktif olarak geçirdiği süreyi 

gösterir. Aktif süreye derse ara verilen süre dahil 

değildir. 

Son Tekrar İzleme: 

Son defa tekrar izleme girilen zamanı tarih ve 

saat olarak yazılır. 

 

 

Rol: 

İstatistikleri yazılan kullanıcının rolü bu bölümde 

yazılır. Sınıf 365 şu anda sadece Yönetici, Eğitme 

ve Kullanıcı olmak üzere üç adet rol 

bulunmaktadır. 

 

Katılım Kodu: 

Katılımcının oturuma giriş yaptığı katılım kodu 

bu bölümde yer alır. 

 

 

Raporun sağ üstünde yer alan yeşil kutucuk içerisinde aşağı ok bulunan bulut düğmesine tıklayınız. 

  
“Excel İndir” düğmesine tıklayarak raporu excel 

olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

“Yazdır” düğmesine tıklayarak raporu 

yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak 

bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 
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Temizle düğmesine tıklayarak alınan raporu 

temizleyip başka bir oturum için rapor 

alabilirsiniz. 

Sağ üstte yer alan çarpı düğmesine tıklayarak 

“Katılım Raporu” sayfasından çıkabilirsiniz. 

 

7.2. Katılım Raporu (Katılmayan Kullanıcılar Dahil) 
Oturuma katılan ve katılmayan kullanıcılar ve bu kullanıcıların geçirdikleri zamanlar listelenir. 

 

Katılım raporu (Katılmayan Kullanıcılar Dahil) satırının en sağında yer alan “Raporla Düğmesine” 

tıklayınız. 
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Açılan sayfada oturumlar yazsının altında yer alan “Oturum Arayın ve Seçin” açılır listesine 

tıklayarak açılan listeden oturumunuzu seçebilir veya kutucuğa oturumunuzun adını yazarak arama 

sonuçları arasından oturumunuzu seçebilirsiniz. 

  
Oturum Seçimi Yapın. Göster Düğmesine Tıklayın. 

 

 

Oturum Adı: 

Oturum adı bölümünde oturumu oluşturmuş 

olduğunuz oturum adı yer alır. 

 

 

Ad: 

Ad bölümünde kullanıcıların adı yer alır. 

 

 

Pasif Süre (sn): 

Oturum başlamadan önce ve oturuma ara 

verildiği süre boyunca sistemde bekleyen 

kullanıcıların geçirdiği süre pasif süredir. 

 

Tekrar İzleme Sayısı: 

Gerçekleştirilen oturum asenkron tekrar izleme 

durumuna geçtikten sonra asenkron sanal sınıfa 

her giriş yapıldığında tekrar izleme sayısı artar. 
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Soyad: 

Soyad bölümünde kullanıcıların soyadı yer alır. 

 

 

Şube: 

Kullanıcının bağlı olduğu gruplar bu bölümde 

“Şube” olarak görüntülenir. 

 

Kullanıcı Adı: 

Kullanıcı adı bölümünde kullanıcıların sisteme 

giriş yaptıkları kullanıcı adı yer alır. 

 

E-posta: 

E-Posta bölümünde kullanıcıların e-posta 

adresleri yer alır. 

 

Katılım Süresi (sn): 

Katılım süresi bölümünde kullanıcıların oturuma 

aktif ve pasif olarak katılım gösterdikleri süre yer 

alır. 

 

Aktif Süre (sn): 

Aktif süre bölümünde sanal sınıf oturumu 

içerisinde yer alan başlat düğmesine tıklandıktan 

sonra ders bitirilene kadar geçen süre 

kullanıcının derste aktif olarak geçirdiği süreyi 

gösterir. Aktif süreye derse ara verilen süre dahil 

değildir. 

Tekrar İzleme Süresi: 

Senkron gerçekleştirilen oturumun asenkron 

tekrar izlemesinin ne kadar süre izlendiğini 

gösteren süredir. 

 

İlk Giriş: 

Sanal sınıf oturuma ilk giriş zamanı tarih ve saat 

olarak yazılır. 

 

İlk Tekrar İzleme: 

İlk defa tekrar izleme girilen zamanı tarih ve saat 

olarak yazılır. 

 

Son Tekrar İzleme: 

Son defa tekrar izleme girilen zamanı tarih ve 

saat olarak yazılır. 

 

 

Rol: 

İstatistikleri yazılan kullanıcının rolü bu bölümde 

yazılır. Sınıf 365 şu anda sadece Yönetici, Eğitme 

ve Kullanıcı olmak üzere üç adet rol 

bulunmaktadır. 

 

Katılım Kodu: 

Katılımcının oturuma giriş yaptığı katılım kodu 

bu bölümde yer alır. 

 

 

Raporun sağ üstünde yer alan yeşil kutucuk içerisinde aşağı ok bulunan bulut düğmesine tıklayınız.  
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“Excel İndir” düğmesine tıklayarak raporu excel 

olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

 

“Yazdır” düğmesine tıklayarak raporu 

yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak 

bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 

 

  
Temizle düğmesine tıklayarak alınan raporu 

temizleyip başka bir oturum için rapor 

alabilirsiniz. 

Sağ üstte yer alan çarpı düğmesine tıklayarak 

“Katılım Raporu (Katılmayan Kullanıcılar 

Dahil)” sayfasından çıkabilirsiniz. 

 

7.3. İstatistiksel Katılım Raporu 
Oturum katılımcılarına ait istatistiksel bilgiler listelenir. 

 

İstatistiksel katılım raporu satırının en sağında yer alan “Raporla Düğmesine” tıklayınız.  



 

   32 

 

Açılan sayfada oturumlar yazsının altında yer alan “Oturum Arayın ve Seçin” açılır listesine 

tıklayarak açılan listeden oturumunuzu seçebilir veya kutucuğa oturumunuzun adını yazarak arama 

sonuçları arasından oturumunuzu seçebilirsiniz. 

  
Oturum Seçimi Yapın. Göster Düğmesine Tıklayın. 
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Oturum Adı: 

Oturum adı bölümünde oturumu oluşturmuş 

olduğunuz oturum adı yer alır. 

 

Ad: 

Ad bölümünde kullanıcıların adı yer alır. 

 

E-posta: 

E-Posta bölümünde kullanıcıların e-posta 

adresleri yer alır. 

 

Şube: 

Kullanıcının bağlı olduğu gruplar bu bölümde 

“Şube” olarak görüntülenir. 

 

İlk Giriş: 

Sanal sınıf oturuma ilk giriş zamanı tarih ve saat 

olarak yazılır. 

 

Son Çıkış: 

Sanal sınıf oturuma en son çıkış zamanı tarih ve 

saat olarak yazılır. 

 

İlk Tekrar İzleme: 

İlk defa tekrar izlemeye girilen zamanı tarih ve 

saat olarak yazılır. 

 

Son Tekrar İzleme: 

Son defa tekrar izlemeye girilen zamanı tarih ve 

saat olarak yazılır. 

 

Katılım Süresi (sn): 

Katılım süresi bölümünde kullanıcıların oturuma 

aktif ve pasif olarak katılım gösterdikleri süre yer 

alır. 

 

Aktif Süre (sn): 

Aktif süre bölümünde sanal sınıf oturumu 

içerisinde yer alan başlat düğmesine tıklandıktan 

sonra ders bitirilene kadar geçen süre 

kullanıcının derste aktif olarak geçirdiği süreyi 

gösterir. Aktif süreye derse ara verilen süre dahil 

değildir. 

Pasif Süre (sn): 

Oturum başlamadan önce ve oturuma ara 

verildiği süre boyunca sistemde bekleyen 

kullanıcıların geçirdiği süre pasif süredir. 

 

Tekrar İzleme Süresi (sn): 

Senkron gerçekleştirilen oturumun asenkron 

tekrar izlemesinin ne kadar süre izlendiğini 

gösteren süredir. 

 

Tekrar İzleme Sayısı: 

Gerçekleştirilen oturum asenkron tekrar izleme 

durumuna geçtikten sonra asenkron sanal sınıfa 

her giriş yapıldığında tekrar izleme sayısı artar. 

 

Kamera Süresi (sn): 

Katılımcının sanal sınıf oturumu içerisinde 

kamerasıyla sanal sınıfa katkıda bulunduğu süre 

bu bölümde gösterilir. 

 

Mikrofon Süresi (sn): 

Katılımcının sanal sınıf oturumu içerisinde 

mikrofonuyla sanal sınıfa katkıda bulunduğu 

süre bu bölümde gösterilir. 

 

 

Ekran Paylaşım Süresi (sn): 

Katılımcının sanal sınıf oturumu içerisinde ekran 

paylaşımı yaparak sanal sınıfa katkıda bulunduğu 

süre bu bölümde gösterilir. 

 

Sohbet Mesaj Sayısı: 

Katılımcının sanal sınıf oturumu içerisinde 

sohbete gönderdiği mesaj sayısı bu bölümde 

görüntülenir. 

 

Rol: 

İstatistikleri yazılan kullanıcının rolü bu bölümde 

yazılır. Sınıf 365 şu anda sadece Yönetici, Eğitme 

ve Kullanıcı olmak üzere üç adet rol 

bulunmaktadır. 
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Raporun sağ üstünde yer alan yeşil kutucuk içerisinde aşağı ok bulunan bulut düğmesine tıklayınız. 

 

  
“Excel İndir” düğmesine tıklayarak raporu excel 

olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

 

“Yazdır” düğmesine tıklayarak raporu 

yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak 

bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 

 

  
Temizle düğmesine tıklayarak alınan raporu 

temizleyip başka bir oturum için rapor 

alabilirsiniz. 

Sağ üstte yer alan çarpı düğmesine tıklayarak 

“İstatistiksel Katılım Raporu” sayfasından 

çıkabilirsiniz. 
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7.4. Oturum İstatistiği Raporu 
Oturuma ait istatistiksel bilgiler listelenir. 

 

Oturum istatistiği raporu satırının en sağında yer alan “Raporla Düğmesine” tıklayınız. 

 

Açılan sayfada oturumlar yazsının altında yer alan “Oturum Arayın ve Seçin” açılır listesine 

tıklayarak açılan listeden oturumunuzu seçebilir veya kutucuğa oturumunuzun adını yazarak arama 

sonuçları arasından oturumunuzu seçebilirsiniz. 

  
Oturum Seçimi Yapın. Göster Düğmesine Tıklayın. 
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Oturum Adı: 

Oturum adı bölümünde oturumu oluşturmuş 

olduğunuz oturum adı yer alır. 

 

Aktif Katılım Süre (sn): 

Aktif süre bölümünde sanal sınıf oturumu 

içerisinde yer alan başlat düğmesine tıklandıktan 

sonra ders bitirilene kadar geçen süre sanal sınıf 

oturumunun aktif ders süresini gösterir. Aktif 

süreye derse ara verilen süre dahil değildir. 

 

Katılımcı Sayısı: 

Sanal sınıfa katılım gösteren kullanıcıların 

sayısına katılımcı sayısı denir. 

 

 

Kamera Kullanım Sayısı: 

Sanal sınıf içerisinde açılıp kapatılan tüm kamera 

paylaşımlarının sayısını gösterir. 

Mikrofon Kullanım Sayısı: 

Sanal sınıf içerisinde açılıp kapatılan tüm 

mikrofon paylaşımlarının sayısını gösterir. 

 

Ekran Paylaşımı Sayısı: 

Sanal sınıf içerisinde açılıp kapatılan tüm ekran 

paylaşımlarının sayısını gösterir. 

 

Doküman Sayısı: 

Sanal sınıfa eklenen tüm doküman ve dosyaların 

sayısını gösterir. 

 

Soru Sayısı: 

Sanal sınıfa eklenen tüm soruların sayısını 

gösterir. 

 

Atılan Kullanıcı Sayısı: 

Sanal sınıftan uzaklaştırılan kullanıcı sayısı 

gösterilir. 
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Raporun sağ üstünde yer alan yeşil kutucuk içerisinde aşağı ok bulunan bulut düğmesine tıklayınız. 

  
“Excel İndir” düğmesine tıklayarak raporu excel 

olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

 

“Yazdır” düğmesine tıklayarak raporu 

yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak 

bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 

 

  
Temizle düğmesine tıklayarak alınan raporu 

temizleyip başka bir oturum için rapor 

alabilirsiniz. 

Sağ üstte yer alan çarpı düğmesine tıklayarak 

“Oturum İstatistiği Raporu” sayfasından 

çıkabilirsiniz. 
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7.5. Oturum Anket ve Soru Raporu 
Oturum süresince kullanılan soru ve katılımcıların yanıtları listelenir. 

 

Oturum anket ve soru raporu satırının en sağında yer alan “Raporla Düğmesine” tıklayınız. 

 

Açılan sayfada oturumlar yazsının altında yer alan “Oturum Arayın ve Seçin” açılır listesine 

tıklayarak açılan listeden oturumunuzu seçebilir veya kutucuğa oturumunuzun adını yazarak arama 

sonuçları arasından oturumunuzu seçebilirsiniz. 

  
Oturum Seçimi Yapın. Göster Düğmesine Tıklayın. 
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Soru: 

Sanal sınıf içerisinde sorulan soru bu sütunda 

görüntülenir. 

 

 

Tipi: 

‘Çoktan Seçmeli’, ‘Çoklu Seçmeli’ ve ‘Kısa 

Cevap’ soru tiplerinden eğitmenin seçtiği soru 

tipi bu sütunda görüntülenir. 

 

 

Yayınlanma Tarihi: 

Eğitmenin soruyu yayınladığında tarih ve saat bu 

sütunda görüntülenir. 

 

 

Doğru Cevaplar: 

Sorunun doğru cevabı veya cevapları bu sütunda 

görüntülenir. 

Ad: 

Soruyu cevaplayan kişinin adı bu sütunda 

görüntülenir. 

 

 

Soyad: 

Soruyu cevaplayan kişinin soyadı bu sütunda 

görüntülenir. 

 

 

 

Cevap: 

Soruyu cevaplayan kişinin cevabı bu sütunda 

görüntülenir. 

 

 

Cevap Tarihi: 

Soruyu cevaplayan kişinin cevaplama tarih ve 

saati bu sütunda görüntülenir. 
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Raporun sağ üstünde yer alan yeşil kutucuk içerisinde aşağı ok bulunan bulut düğmesine tıklayınız. 

  
“Excel İndir” düğmesine tıklayarak raporu excel 

olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

 

“Yazdır” düğmesine tıklayarak raporu 

yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak 

bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 

 

  
Temizle düğmesine tıklayarak alınan raporu 

temizleyip başka bir oturum için rapor 

alabilirsiniz. 

Sağ üstte yer alan çarpı düğmesine tıklayarak 

“Oturum İstatistiği Raporu” sayfasından 

çıkabilirsiniz. 
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7.6. Tarih Bazlı Detaylı Oturum Raporu 
Seçilen tarih aralığındaki oturumların detayları ve katılım oranı listelenir. 

 

Tarih bazlı detaylı oturum raporu satırının en sağında yer alan “Raporla Düğmesine” tıklayınız. 

  
Başlangıç tarihi yazısına tıklayınız. 

 

Başlangıç tarihini seçiniz. 

 

  
Bitiş tarihi yazısına tıklayınız. 

 

Bitiş tarihini seçiniz. 

 

Açılan sayfada başlangıç tarihi yazısının üzerine tıkladıktan sonra açılan tarih penceresinden 

başlangıç tarihini ve bitiş tarihi yazısının üzerine tıkladıktan sonra açılan tarih penceresinde bitiş tarihi 

seçiniz.  
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Seçtiğiniz iki tarih arasında gerçekleşen oturumlar listelemek için Göster düğmesine tıklayınız. 

 

Oturum Adı: 

Oturum adı bu sütunda görüntülenir. 

 

Bağlı Gruplar: 

Oturuma eklenen kişi grupları bu sütunda 

görüntülenir. 

Kayıtlı Öğrenci Sayısı: 

Kayıtlı öğrenci sayısı bu sütunda görüntülenir. 

 

Katılan Öğrenci Sayısı: 

Sanal sınıfa giriş yapmış öğrenci sayısı bu 

sütunda görüntülenir. 
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Eğitmenler: 

Oturuma eklenen eğitmenler bu sütunda 

görüntülenir. 

 

Oluşturan Kişi: 

Oturumu oluşturan kişinin ismi bu sütunda 

görüntülenir. 

 

Oluşturma Tarihi: 

Oturumun oluşturulma tarihi bu sütunda 

görüntülenir. 

 

Başlangıç Tarihi: 

Oturumun başlangıç tarihi bu sütunda 

görüntülenir. 

Katılmayan Öğrenci Sayısı: 

Sanal sınıfa giriş yapmamış öğrenci sayı bu 

sütunda görüntülenir. 

 

Katılım Oranı (%): 

Sanal sınıfa sanal sınıf süresi içerisinde 

öğrencilerin toplamda yüzde kaç oranında 

katılım gösterdiği bu sütunda görüntülenir. 

 

Aktif Süresi (sn): 

Sanal sınıf oturumunda başlat düğmesine 

tıklandıktan sonra ara verilen süreler hariç 

bitirilene kadar geçen süre aktif süre sütununda 

görüntülenir. 

 

Raporun sağ üstünde yer alan yeşil kutucuk içerisinde aşağı ok bulunan bulut düğmesine tıklayınız. 

  
“Excel İndir” düğmesine tıklayarak raporu excel 

olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

“Yazdır” düğmesine tıklayarak raporu 

yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak 

bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 
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Temizle düğmesine tıklayarak alınan raporu 

temizleyip başka bir oturum için rapor 

alabilirsiniz. 

Sağ üstte yer alan çarpı düğmesine tıklayarak 

“Tarih Bazlı Detaylı Oturum Raporu” 

sayfasından çıkabilirsiniz. 

 

 

8. Panel Aktiviteler Soru Havuzu Sayfası 

Aktiviteler sayfasında oturumlarda kullanılması için soru havuzuna sorular oluşturabilir ve 

oturum esnasında bu soruları oturuma ekleyip kullanabilirsiniz. 

 

Aktiviteler düğmesine tıklayın.  
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Aktiviteler soru havuzu sayfasında; 

(1) Yeni klasör ekle düğmesine tıklayarak yeni klasör ekleyebilirsiniz. 

(2) Eklediğiniz klasöre veya ortak sorular klasörüne geçiş yaparak klasörlerin içindeki soruları 

görüntüleyebilir veya yeni soru ekleyebilirsiniz. 

(3) Soru Ekle düğmesine tıklayarak yeni soru ekleyebilirsiniz. 

(4) Detaylı ara bölümünde listelenen sorular arasında arama yapabilirsiniz. 

(5) Listelenen soruların seçeneklerinde düzenle düğmesine tıklayarak veya soruların adına 

tıklayarak soruları düzenleyebilirsiniz. 

(6) Listelenen soruların seçeneklerinde sil düğmesine tıklayarak soruları silebilirsiniz. 

 

8.1. Yeni Klasör Ekle 
Klasör ekle düğmesine tıklayarak üst klasörlere veya alt klasörlere bir klasör adı girerek 

klasörler ekleyebilirsiniz. Klasör isimlerine tıklayarak klasörlerin içene girebilirsiniz. Klasör 

seçeneklerinde düzenle düğmesine tıklayarak klasörü düzenleyebilir ve sil düğmesine tıklayarak 

klasörü silebilirsiniz. 
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8.2. Klasörler ve Ortak Sorular 
Oluşturulan klasörlerin veya ortak klasörün ismine tıklayarak klasörlerin içene girebilirsiniz. 

Klasör seçeneklerinde düzenle düğmesine tıklayarak oluşturduğunuz klasörü düzenleyebilir ve sil 

düğmesine tıklayarak oluşturduğunuz klasörü silebilirsiniz. 

 

8.3. Yeni Soru Ekle 
Soru Ekle düğmesine tıklayarak yeni soru ekleyebilirsiniz. 

 

Eklenebilir Soru Tipleri 

   

Çoktan Seçmeli Soru Tipi Çoklu Seçmeli Soru Tipi Kısa Cevap Soru Tipi 
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Çoktan Seçmeli Soru Tipi 

 Çoktan seçmeli soru tipi klasik test mantığında sorular oluşturmak için kullanılır. 

 

(1) Soru Metni Yazım Alanı: Sorunun metni bu 

alana yazılır. 
 

(2) Soru Cevap Alanları: Sorunun cevapları bu 

alanlara yazılır. 
 

(3) Cevap Seçeneği Ekleme Düğmesi: Cevap 

seçeneği ekleme düğmesine tıklandığında soru 

cevapları bölümüne yeni bir cevap alanı daha 

eklenir. 
 

(4) Doğru Şık Seçimini Göster Düğmesi: Doğru 

şık seçimini göster düğmesi tıklandığında soru 

cevap alanlarının yanında seçi alanı gösterilir. 

Doğru cevap seçimi bu bölümde yapılır. 
 

(5) Kısa Açıklama / Uyarı / Bilgi Alanı: Soruya 

kısa bilgi mesajı eklenmek istendiğinde bu 

alana bilgi mesajı yazılır. Kısa açıklama soru 

metninin üzerinde görüntülenir. 
 

(6) Resim Ekleme Düğmesi: Resim ekleme 

düğmesine tıklayarak sorunuz için bir görsel 

ekleyebilirsiniz. 

(7) Soru Sonuçlarını Yayınla: Sorunun 

sonuçlarını öğrenciler ile paylaşmak 

istiyorsanız bu seçeneği işaretleyebilirsiniz. 
 

(8) Sorunun sonuçlarında öğrencilerin ismi 

ve soyismi gözüksün: Sonuçlarda 

yanıtlayanların ad ve soyadlarının 

gözükmesini istiyorsanız bu seçeneği 

işaretleyebilirsiniz. 
 

(9) Doğru cevaplar gözüksün: Yanıtlarda 

doğru cevapların da gözükmesini 

istiyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz. 
 

(10) Herkese gönder: Seçimi yaparsanız 

soruyu tüm katılımcılara gönderebilirsiniz. 

(11) Ben hariç herkese gönder: Seçimi yaparsanız 

soruyu siz hariç tüm katılımcılara 

gönderebilirsiniz. 
 

(12) Sadece yetkililere gönder: Seçimi yaparsanız 

soruyu sadece yetkililere gönderebilirsiniz. 
 

(13) Sadece öğrencilere gönder: Seçimi 

yaparsanız sadece öğrencilere 

gönderebilirsiniz. 
 

(14) İptal Düğmesi: İptal düğmesi tıklanarak soru 

oluşturma işlemi iptal edilir. 
 

(15) Kaydet Düğmesi: Kaydet düğmesi tıklanarak 

oluşturulan soru kaydedilmiş olur. 
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Çoklu Seçmeli Soru Tipi 

 Çoklu seçmeli soru tipi birden fazla doğru cevabın olduğu durumlar için kullanılır. 

 

(1) Soru Metni Yazım Alanı: Sorunun metni bu 

alana yazılır. 
 

(2) Soru Cevap Alanları: Sorunun cevapları bu 

alanlara yazılır. 
 

(3) Cevap Seçeneği Ekleme Düğmesi: Cevap 

seçeneği ekleme düğmesine tıklandığında soru 

cevapları bölümüne yeni bir cevap alanı daha 

eklenir. 
 

(4) Doğru Şık Seçimini Göster Düğmesi: Doğru 

şık seçimini göster düğmesi tıklandığında soru 

cevap alanlarının yanında seçi alanı gösterilir. 

Doğru cevap seçimi bu bölümde yapılır. 
 

(5) Kısa Açıklama / Uyarı / Bilgi Alanı: Soruya 

kısa bilgi mesajı eklenmek istendiğinde bu 

alana bilgi mesajı yazılır. Kısa açıklama soru 

metninin üzerinde görüntülenir. 
 

(6) Resim Ekleme Düğmesi: Resim ekleme 

düğmesine tıklayarak sorunuz için bir görsel 

ekleyebilirsiniz. 

(7) Soru Sonuçlarını Yayınla: Sorunun 

sonuçlarını öğrenciler ile paylaşmak 

istiyorsanız bu seçeneği işaretleyebilirsiniz. 
 

(8) Sorunun sonuçlarında öğrencilerin ismi 

ve soyismi gözüksün: Sonuçlarda 

yanıtlayanların ad ve soyadlarının 

gözükmesini istiyorsanız bu seçeneği 

işaretleyebilirsiniz. 
 

(9) Doğru cevaplar gözüksün: Yanıtlarda 

doğru cevapların da gözükmesini 

istiyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz. 
 

(10) Herkese gönder: Seçimi yaparsanız 

soruyu tüm katılımcılara gönderebilirsiniz. 
 

(11) Ben hariç herkese gönder: Seçimi yaparsanız 

soruyu siz hariç tüm katılımcılara 

gönderebilirsiniz. 
 

(12) Sadece yetkililere gönder: Seçimi yaparsanız 

soruyu sadece yetkililere gönderebilirsiniz. 
 

(13) Sadece öğrencilere gönder: Seçimi 

yaparsanız sadece öğrencilere 

gönderebilirsiniz. 
 

(14) İptal Düğmesi: İptal düğmesi tıklanarak soru 

oluşturma işlemi iptal edilir. 
 

(15) Kaydet Düğmesi: Kaydet düğmesi tıklanarak 

oluşturulan soru kaydedilmiş olur. 

  



 

   49 

Kısa Cevap Soru Tipi 

 Kısa cevap klasik sınav sorusu oluşturulması gereken durumlar için kullanılır.  

 

(1) Soru Metni Yazım Alanı: Sorunun metni bu 

alana yazılır. 

 

(2) Soru Cevap Alanının Karakter Sayısı: 

Katılımcının soruya vereceği cevap için 

kullanacağı maksimum karakter sayısı bu 

bölüme yazılır. 

 

(3) Kısa Açıklama / Uyarı / Bilgi Alanı: Soruya 

kısa bilgi mesajı eklenmek istendiğinde bu 

alana bilgi mesajı yazılır. Kısa açıklama soru 

metninin üzerinde görüntülenir. 

 

(4) Resim Ekleme Düğmesi: Resim ekleme 

düğmesine tıklandığında dosya aç penceresi 

açılır. Bu pencerede bilgisayarınızdan bir resim 

seçilerek aç düğmesi tıklanır. Soruya resim 

eklemesi yapılmış olur. Resim soru metninin 

üzerinde görüntülenir. 

 

(5) Soru Sonuçlarını Yayınla: Sorunun 

sonuçlarını öğrenciler ile paylaşmak 

istiyorsanız bu seçeneği işaretleyebilirsiniz. 

 

(6) Sorunun sonuçlarında öğrencilerin ismi ve 

soyismi gözüksün: Sonuçlarda yanıtlayanların 

ad ve soyadlarının gözükmesini istiyorsanız bu 

seçeneği işaretleyebilirsiniz. 

 

(7) Herkese gönder: Seçimi yaparsanız soruyu 

tüm katılımcılara gönderebilirsiniz. 

 

(8) Ben hariç herkese gönder: Seçimi yaparsanız 

soruyu siz hariç tüm katılımcılara 

gönderebilirsiniz. 
 

(9) Sadece yetkililere gönder: Seçimi 

yaparsanız soruyu sadece yetkililere 

gönderebilirsiniz. 

 

(10) Sadece öğrencilere gönder: Seçimi 

yaparsanız sadece öğrencilere 

gönderebilirsiniz. 

 

 

(11) İptal Düğmesi: İptal düğmesi tıklanarak soru 

oluşturma işlemi iptal edilir. 

 

(12) Kaydet Düğmesi: Kaydet düğmesi tıklanarak 

oluşturulan soru kaydedilmiş olur. 
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Soru Ekleme Örnekleri: 

 
Çoktan tek seçmeli soru ekleme 

 
Çoktan çok seçmeli soru ekleme 

 
 Kısa cevaplı soru ekleme 
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8.4. Detaylı Soru Arama 
Detaylı ara bölümünde listelenen sorular arasında arama yapabilirsiniz. Soruları soru 

metinlerini yazarak ve klasörlerin adlarını yazarak arayabilirsiniz. Birden fazla soru oluşturan varsa 

oluşturan kişiyi seçerek oluşturduğu klasör ve soruları listeleyebilirsiniz. 

 

8.5. Soruları Düzenleme 
Listelenen soruların sağında yer alan soru seçeneklerine tıkladıktan sonra düzenle düğmesine 

tıklayarak soruyu düzenleyebilirsiniz. 

 

8.6. Soruları Silme 
Listelenen soruların sağında yer alan soru seçeneklerine tıkladıktan sonra sil düğmesine 

tıklayarak soruyu silebilirsiniz. 
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9. Panel Geri Bildirim Sayfası 
Sınıf 365 geri bildirim formuna ulaşmanızı sağlayan düğmedir. Vereceğiniz bildirimler kullanıcı 

kullanımını daha iyi hale getirmemiz için çok önemli, görüşlerinizi paylaşın, birlikte geliştirelim. 

 

 

(1) Geri Bildirim Görseli: Geri bildirim görseli 

Kampüs365 tarafından hazırlanmış görseldir. 

 

(2) Geri Bildirim Başlığı: “Sınıf 365+ Geri 

Bildirim Formu (Sınıf 365+ Feedback Form)” 

başlık olarak belirlenmiştir. 

 

(3) Bildirim Tipi: Hangi başlık altında 

incelenmesini inceliyorsanız, o tipi seçiniz. 

 

(4) Bildiriminizi Detaylandırınız: Talebinizi 

detaylıca yazınız. 

 

(5) Adınız: Adınız otomatik olarak aktarılır.  

 

(6) Soyadınız: Soyadınız otomatik olarak 

aktarılır. 

 

(7) Kurumunuz: Kurum bilginiz otomatik olarak 

aktarılır. 

 

(8) E-Posta: E-posta bilginiz otomatik olarak 

aktarılır. 

 

(9) Gönder Düğmesi: Gönder düğmesine 

tıklayarak doldurduğunuz formu bize 

ulaştırmış olursunuz. 

  



 

   53 

10. Panel Profil Ayarları Sayfası 
Kişisel ayarlarınızı yapma ve oturumdan çıkma işlemi için kullanılan düğmedir. 

 

Kişisel ayarlarda ad, soyad, kullanıcı adı, e-posta ve şifre değişiklikleri gibi ayarları 

gerçekleştirebilirsiniz. 

 

(1) Ad: Kullanıcının gerçek adı bu bölümde 

gösterilir. 

(2) Kullanıcı Adı: Kullanıcının kullanıcı adı bu 

bölümde görüntülenir. Kullanıcı adı sisteme 

giriş yapmak için kullanılır. 

 

(3) Dil: Dil bölümünde kullanıcı kullanım dilini Türkçe veya İngilizce olarak seçebilir. 
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(4) Soyad: Soyad bölümünde kullanıcının 

gerçek soyadı yer alır. 

 

 

(5) E-Posta: E-Posta bölümünde kullanıcının e-

postası yer alır. Sanal sınıf davet gönderimi 

için e-posta adresi kullanılır. 

 

(6) Telefon: Telefon bölümünde kullanıcının 

telefon numarası yer alır. 

(7) Profil Fotoğrafı Değiştir: Değiştir 

düğmesine tıklayarak fotoğrafınızı 

değiştirebilirsiniz. 

 

(8) Kayıt Tarihi: Kayıt tarihi bölümünde 

kullanıcının sisteme kayıt olduğu tarih yer 

alır. 

 

(9) Son Giriş Tarihi: Kullanıcının sisteme son 

giriş tarihi yer alır. 

 

(10) Şifre Değiştir: Şifre Değiştir düğmesine tıklayarak kullanıcı giriş şifresini değiştirebilirsiniz. 

 
(1) İptal Düğmesi: İptal veya ESC düğmesine 

tıklayarak şifre değiştirmekten 

vazgeçebilirsiniz. 

 

(2) Şuanki Şifre: Şuanki şifre bölümüne 

mevcut giriş şifrenizi giriniz. 

 

(3) Yeni Şifre: Yeni şifre bölümüne yeni giriş 

şifresi belirleyerek giriniz. 

 

(4) Yeni Şifre (Tekrar): Yeni şifre (Tekrar) 

bölümüne girdiğiniz yeni şifrenizi 

tekrardan giriniz. 

 

(5) Kaydet Düğmesi: Kaydet düğmesine 

tıklayarak yaptığınız şifre değişikliğini 

kalıcı olarak kaydedebilirsiniz. 

 

(11) Kaydet: Kaydet düğmesine tıklayarak gerçekleştirmiş olduğunuz değişiklikleri kaydetmiş 

olursunuz. 
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11. Panel Oturumlar Sayfası 

Oturumlar düğmesine tıklayarak oturumlar sayfasına geçiş yapabilirsiniz. 

 

 

Oturumlar sayfasında yeni oturum oluşturabilir, oturum silebilir, oturuma katılabilir ve paketlenen 

oturumların tekrarlarını izleyebilirsiniz. 

 

 

Oturumlar sayfasını inceleyelim  
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(1) Katıl Düğmesi 

Başlayan oturum satırında başlangıç sütunun 

solunda “Katıl” düğmesi belirir. Katıl 

düğmesine tıklayarak sanal sınıfa 

katılabilirsiniz. 

 

(2) Tekrar İzle Düğmesi 

Paketlenmiş oturum satırında başlangıç 

sütununun solunda “Tekrar İzle” düğmesi 

belirir. Tekrar izle düğmesine tıklayarak sanal 

sınıf oturumunun asenkron olarak tekrardan 

izleyebilirsiniz. 

 

(3) Oturum Listesi 

Oturum listesinde, oturum adı, başlangıç, 

süre, katılımcılar, durum ve oturum 

seçenekleri yer alır. 

 

(4) Hepsini Seç Kutucuğu 

Sol üstte yer alan “Oturum Adı” yazısının 

solunda yer alan kutucuğa tıklayarak 

oturumlar sayfasında görüntülenen tüm 

oturumlar seçilir ve oturumlar üzerinde toplu 

işlem yapılabilir. 

 

(5) Tek Seçim Kutucuğu 

Oturum adlarının solunda yer alan kutucuğa 

tıklayarak tek tek oturum seçimi yapılabilir ve 

seçilen oturumlar üzerinde tek veya toplu 

işlem yapılabilir. 

(6) Ders Seçenekleri 

Oturum satırlarında durum sütunun sağında 

yer alan üç noktaya tıklayarak başlayan 

dersin seçeneklerine ulaşabilirsiniz. 

(Başlayan, biten ve henüz başlamamış 

derslerin seçenekleri aynıdır.) 

 

(7) Filtre 

Filtre yazısına tıklayarak oturumu farklı 

durumlara göre filtreleyerek 

sıralayabilirsiniz. 

 

(8) Ara 

Detaylı ara yazısına tıklayarak belirlediğiniz 

farklı kriter veya kriterlere göre oturumlar 

arasında arama yapabilirsiniz. 

 

(9) Excel İşlemleri 

Excel işlemleri düğmesi tıklayarak excel 

şablonunu indirebilir ve şablona birden fazla 

oturum bilgisi ekleyerek toplu olarak 

oturum oluşturabilirsiniz. 

 

(10) Oturum Ekle 

Oturum ekle düğmesine tıklayarak yeni 

oturumlar ekleyebilirsiniz. 
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11.1. Katıl Düğmesi 
Başlayan oturum satırında başlangıç sütunun solunda “Katıl” düğmesi belirir. Katıl düğmesine 

tıklayarak sanal sınıfa katılabilirsiniz. 

  
Katıl düğmesine tıkladığınız gibi sanal sınıfa geçiş yapabilirsiniz. 

 

11.2. Tekrar İzle Düğmesi 
Paketlenmiş oturum satırında başlangıç sütununun solunda “Tekrar İzle” düğmesi belirir. 

Tekrar izle düğmesine tıklayarak sanal sınıf oturumunun asenkron olarak tekrardan izleyebilirsiniz. 

Tekrar izlemeden çıkıp tekrar giriş yaparsanız kaldığınız süreden tekrar izlemeye devam edersiniz. 

 

  
Tekrar izle düğmesine tıkladığınız gibi paketlenmiş sanal sınıf oturumunun tekrar izlemesine geçiş 

yapabilirsiniz.  
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(1) Başlat ve Durdur Düğmesi 

Başlat veya durdur düğmesine tıklayarak 

tekrar izlemeyi başlatabilir veya 

durdurabilirsiniz. 

 

(2) İlerleyen Süre 

Tekrar izleme ilerledikçe artan süre bu 

bölümde görüntülenir. 

 

(3) Toplam Süre 

Tekrar izlemenin toplam süresi bu bölümde 

görüntülenir. 

 

(4) İlerleme Çubuğu 

Tekrar izlemenin yüzde kaçını 

tamamladığınızı görebileceğiniz ilerleme 

çubuğudur. 

 

(5) İlerleme Noktası 

Oturumun ilerleme durumunu ilerleme 

noktasından görebilirsiniz. 

(6) 30 Saniye Geri Alma Düğmesi 

Geri alma düğmesine tıkladığınızda 

oturumun süresini 30 saniye geriye almış 

olursunuz. 

 

(7) 30 Saniye İleri Alma Düğmesi 

İleri alma düğmesine tıkladığınızda 

oturumun süresini 30 saniye ileriye almış 

olursunuz. 

 

(8) Oynatma Hızı Belirleme Seçim Düğmesi 

Oynatma hızını belirleme seçim düğmesine 

tıkladığınızda tekrar izlemeni oynatma hızını 

belirleyebileceğiniz 1x, 1.25x, 1.50x, 1.75x ve 

2x olarak hızlandırabiliriz. 
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11.3. Oturum Listesi 
Oturumlar sayfasında oturumlar satırlar halinde listelenir. Oturum listesini inceleyelim. 

 

(1) Oturum Seçim Kutusu 

En üstteki kutucuğa tıklandığında sayfadaki 

tüm oturumlar seçilir. Oturumların solunda 

yer alan kutucuklara tıklayarak tek tek seçim 

yapılabilir. 

 

(2) Oturum Adı 

Oturum adı sütununda oluşturduğunuz sanal 

sınıfların isimleri yer alır. Oturum adı yazısının 

sağında yer alan üç çizgiye tıklayarak oturum 

adına göre sıralama yapabilirsiniz. 

 

(3) Katıl ve Tekrar İzleme Düğmeleri 

Katıl düğmesine tıklayarak oturuma katılabilir 

ve tekrar izle düğmesine tıklayarak 

tamamlandıktan sonra paketlenmiş 

oturumların tekrar izlemesi yapılabilir. 

 

(4) Başlangıç 

Başlangıç sütununda oturumların başlayacağı 

tarih ve saat yer alır. Başlangıç yazısının 

sağında yer alan üç çizgiye tıklayarak oturum 

adına göre sıralama yapabilirsiniz. 

(8) Ders Seçenekleri 

Ders seçeneklerine ulaşmak için üç noktaya 

tıklanır. Ders seçeneklerinde; detaylar, 

katılımcılar, raporlar, düzenle, tekrar izle, 

videoya çevir (fonksiyonel) ve sil 

seçenekleri yer alır. 

 

(9) İlk Sayfaya Git Düğmesi 

“<<” Oturum listesinin alt ortasında soldan 

birinci düğmeye tıklayarak oturumlar 

sayfasında ilk sayfaya geçiş yapabilirsiniz. 

 

(10) Önceki Sayfaya Git Düğmesi 

“<” Oturum listesinin alt ortasında soldan 

ikinci düğmeye tıklayarak oturumlar 

sayfasında önceki sayfaya geçiş 

yapabilirsiniz. 

 

(11) Oturum Sayıları 

Sayfada görünen oturumların kaçıncı 

oturumdan kaçıncı oturuma kadar olduğu 

ve toplam oturum sayısı bu bölümde yer 

alır. 
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(5) Süre 

Süre sütununda oturumun toplam ne kadar 

süreceği görüntülenir. Süre yazısının sağında 

yer alan üç çizgiye tıklayarak oturum adına 

göre sıralama yapabilirsiniz. 

 

(6) Katılımcılar 

Katılımcılar sütununda oturuma ne kadar 

kişinin katılacağı görüntülenir. 

 

(7) Durum 

Durum sütununda oturumun durumu 

görüntülenir. Durumlar; Henüz Başlamadı, 

Yaklaşıyor, Başladı, Bitti ve Paketlendi 

olarak beş tanedir. Başlayan oturumlara 

katılınabilir. Biten oturumlar düzenlenemez. 

Paketlenen oturumların tekrar izlemesi 

yapılabilir. 

 

Not: Oturum bitmesine rağmen oturum 

paketlenmiyorsa sanal sınıf gerçekleşmemiş 

demektir. 

(12) Sonraki Sayfaya Git Düğmesi 

“>” Oturum listesinin alt ortasında sağdan 

ikinci düğmeye tıklayarak oturumlar 

sayfasında sonraki sayfaya geçiş 

yapabilirsiniz. 

 

(13) Son Sayfaya Git Düğmesi 

“>>” Oturum listesinin alt ortasında 

sağdan ilk düğmeye tıklayarak oturumlar 

sayfasında son sayfaya geçiş yapabilirsiniz. 

 

 

11.4. Hepsini Seç Kutucuğu 
Sol üstte yer alan “Oturum Adı” yazısının solunda yer alan kutucuğa tıklayarak oturumlar 

sayfasında görüntülenen tüm oturumlar seçilir ve oturumlar üzerinde toplu işlem yapılabilir. 

  
Sol üstte yer alan “Oturum Adı” yazısının 

solundaki kutucuğa tıklayınız. 

Sayfa içerisinde yer alan tüm oturumlar seçildi. 
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“Seçimi Kaldır” düğmesine tıklayarak 

seçimlerinizi kaldırabilirsiniz. 

“Uygula > Sil” düğmelerini kullanarak seçtiğiniz 

oturumları tek seferde silebilirsiniz. 

 

 

Silme onayını “Evet” olarak yanıtlayarak sanal sınıfı silebilirsiniz. 

 

11.4.1. Katılım Raporu 

Oturuma katılanlar ve bu katılımcıların geçirdikleri zamanlar listelenir. 

  
“Katılım Raporu” düğmesine tıklayınız. “Göster” düğmesine tıklayınız. 
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Oturum Adı: 

Oturum adı bölümünde oturumu oluşturmuş 

olduğunuz oturum adı yer alır. 

 

Ad: 

Ad bölümünde kullanıcıların adı yer alır. 

 

Soyad: 

Soyad bölümünde kullanıcıların soyadı yer alır. 

 

Şube: 

Kullanıcının bağlı olduğu gruplar bu bölümde 

“Şube” olarak görüntülenir. 

 

Kullanıcı Adı: 

Kullanıcı adı bölümünde kullanıcıların sisteme 

giriş yaptıkları kullanıcı adı yer alır. 

 

E-posta: 

E-Posta bölümünde kullanıcıların e-posta 

adresleri yer alır. 

Pasif Süre (sn): 

Oturum başlamadan önce ve oturuma ara 

verildiği süre boyunca sistemde bekleyen 

kullanıcıların geçirdiği süre pasif süredir. 

 

Tekrar İzleme Sayısı: 

Gerçekleştirilen oturum asenkron tekrar izleme 

durumuna geçtikten sonra asenkron sanal sınıfa 

her giriş yapıldığında tekrar izleme sayısı artar. 

 

Tekrar İzleme Süresi: 

Senkron gerçekleştirilen oturumun asenkron 

tekrar izlemesinin ne kadar süre izlendiğini 

gösteren süredir. 

 

İlk Giriş: 

Sanal sınıf oturuma ilk giriş zamanı tarih ve saat 

olarak yazılır. 

 

İlk Tekrar İzleme: 

İlk defa tekrar izleme girilen zamanı tarih ve saat 

olarak yazılır. 
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Katılım Süresi (sn): 

Katılım süresi bölümünde kullanıcıların oturuma 

aktif ve pasif olarak katılım gösterdikleri süre yer 

alır. 

 

Aktif Süre (sn): 

Aktif süre bölümünde sanal sınıf oturumu 

içerisinde yer alan başlat düğmesine tıklandıktan 

sonra ders bitirilene kadar geçen süre 

kullanıcının derste aktif olarak geçirdiği süreyi 

gösterir. Aktif süreye derse ara verilen süre dahil 

değildir. 

Son Tekrar İzleme: 

Son defa tekrar izleme girilen zamanı tarih ve 

saat olarak yazılır. 

 

 

Rol: 

İstatistikleri yazılan kullanıcının rolü bu bölümde 

yazılır. Sınıf 365 şu anda sadece Yönetici, Eğitme 

ve Kullanıcı olmak üzere üç adet rol 

bulunmaktadır. 

 

Katılım Kodu: 

Katılımcının oturuma giriş yaptığı katılım kodu 

bu bölümde yer alır. 

 

Raporun sağ üstünde yer alan yeşil kutucuk içerisinde aşağı ok bulunan bulut düğmesine tıklayınız. 

 

  
“Excel İndir” düğmesine tıklayarak raporu excel 

olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

“Yazdır” düğmesine tıklayarak raporu 

yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak 

bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 
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Sağ üstte yer alan çarpı düğmesine tıklayarak “Katılım Raporu” sayfasından çıkabilirsiniz. 

11.4.2. Katılım Raporu (Katılmayan Kullanıcılar Dahil) 

Oturuma katılan ve katılmayan kullanıcılar ve bu kullanıcıların geçirdikleri zamanlar listelenir. 

  
“Katılım raporu (Katılmayan Kullanıcılar 

Dahil)” düğmesine tıklayınız. 

 

“Göster” düğmesine tıklayınız. 
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Oturum Adı: 

Oturum adı bölümünde oturumu oluşturmuş 

olduğunuz oturum adı yer alır. 

 

 

Ad: 

Ad bölümünde kullanıcıların adı yer alır. 

 

 

Soyad: 

Soyad bölümünde kullanıcıların soyadı yer alır. 

 

 

Şube: 

Kullanıcının bağlı olduğu gruplar bu bölümde 

“Şube” olarak görüntülenir. 

 

Kullanıcı Adı: 

Kullanıcı adı bölümünde kullanıcıların sisteme 

giriş yaptıkları kullanıcı adı yer alır. 

 

E-posta: 

E-Posta bölümünde kullanıcıların e-posta 

adresleri yer alır. 

 

Katılım Süresi (sn): 

Katılım süresi bölümünde kullanıcıların oturuma 

aktif ve pasif olarak katılım gösterdikleri süre yer 

alır. 

 

Aktif Süre (sn): 

Aktif süre bölümünde sanal sınıf oturumu 

içerisinde yer alan başlat düğmesine tıklandıktan 

sonra ders bitirilene kadar geçen süre 

kullanıcının derste aktif olarak geçirdiği süreyi 

gösterir. Aktif süreye derse ara verilen süre dahil 

değildir. 

Pasif Süre (sn): 

Oturum başlamadan önce ve oturuma ara 

verildiği süre boyunca sistemde bekleyen 

kullanıcıların geçirdiği süre pasif süredir. 

 

Tekrar İzleme Sayısı: 

Gerçekleştirilen oturum asenkron tekrar izleme 

durumuna geçtikten sonra asenkron sanal sınıfa 

her giriş yapıldığında tekrar izleme sayısı artar. 

 

Tekrar İzleme Süresi: 

Senkron gerçekleştirilen oturumun asenkron 

tekrar izlemesinin ne kadar süre izlendiğini 

gösteren süredir. 

 

İlk Giriş: 

Sanal sınıf oturuma ilk giriş zamanı tarih ve saat 

olarak yazılır. 

 

İlk Tekrar İzleme: 

İlk defa tekrar izleme girilen zamanı tarih ve saat 

olarak yazılır. 

 

Son Tekrar İzleme: 

Son defa tekrar izleme girilen zamanı tarih ve 

saat olarak yazılır. 

 

 

Rol: 

İstatistikleri yazılan kullanıcının rolü bu bölümde 

yazılır. Sınıf 365 şu anda sadece Yönetici, Eğitme 

ve Kullanıcı olmak üzere üç adet rol 

bulunmaktadır. 

 

Katılım Kodu: 

Katılımcının oturuma giriş yaptığı katılım kodu 

bu bölümde yer alır. 
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Raporun sağ üstünde yer alan yeşil kutucuk içerisinde aşağı ok bulunan bulut düğmesine tıklayınız. 

  
“Excel İndir” düğmesine tıklayarak raporu excel 

olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

“Yazdır” düğmesine tıklayarak raporu 

yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak 

bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 

 

 

Sağ üstte yer alan çarpı düğmesine tıklayarak “Katılım Raporu (Katılmayan Kullanıcılar Dahil)” 

sayfasından çıkabilirsiniz.  
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11.4.3. İstatistiksel Katılım Raporu 

Oturum katılımcılarına ait istatistiksel bilgiler listelenir. 

  
“İstatistiksel Katılım Raporu” düğmesine 

tıklayınız. 

“Göster” düğmesine tıklayınız. 

 

 

Oturum Adı: 

Oturum adı bölümünde oturumu oluşturmuş 

olduğunuz oturum adı yer alır. 

 

Ad: 

Ad bölümünde kullanıcıların adı yer alır. 

Pasif Süre (sn): 

Oturum başlamadan önce ve oturuma ara 

verildiği süre boyunca sistemde bekleyen 

kullanıcıların geçirdiği süre pasif süredir. 

 

  



 

   68 

E-posta: 

E-Posta bölümünde kullanıcıların e-posta 

adresleri yer alır. 

 

Şube: 

Kullanıcının bağlı olduğu gruplar bu bölümde 

“Şube” olarak görüntülenir. 

 

İlk Giriş: 

Sanal sınıf oturuma ilk giriş zamanı tarih ve saat 

olarak yazılır. 

 

Son Çıkış: 

Sanal sınıf oturuma en son çıkış zamanı tarih ve 

saat olarak yazılır. 

 

İlk Tekrar İzleme: 

İlk defa tekrar izlemeye girilen zamanı tarih ve 

saat olarak yazılır. 

 

Son Tekrar İzleme: 

Son defa tekrar izlemeye girilen zamanı tarih ve 

saat olarak yazılır. 

 

Katılım Süresi (sn): 

Katılım süresi bölümünde kullanıcıların oturuma 

aktif ve pasif olarak katılım gösterdikleri süre yer 

alır. 

 

Aktif Süre (sn): 

Aktif süre bölümünde sanal sınıf oturumu 

içerisinde yer alan başlat düğmesine tıklandıktan 

sonra ders bitirilene kadar geçen süre 

kullanıcının derste aktif olarak geçirdiği süreyi 

gösterir. Aktif süreye derse ara verilen süre dahil 

değildir. 

Tekrar İzleme Süresi (sn): 

Senkron gerçekleştirilen oturumun asenkron 

tekrar izlemesinin ne kadar süre izlendiğini 

gösteren süredir. 

 

Tekrar İzleme Sayısı: 

Gerçekleştirilen oturum asenkron tekrar izleme 

durumuna geçtikten sonra asenkron sanal sınıfa 

her giriş yapıldığında tekrar izleme sayısı artar. 

 

Kamera Süresi (sn): 

Katılımcının sanal sınıf oturumu içerisinde 

kamerasıyla sanal sınıfa katkıda bulunduğu süre 

bu bölümde gösterilir. 

 

Mikrofon Süresi (sn): 

Katılımcının sanal sınıf oturumu içerisinde 

mikrofonuyla sanal sınıfa katkıda bulunduğu 

süre bu bölümde gösterilir. 

 

Ekran Paylaşım Süresi (sn): 

Katılımcının sanal sınıf oturumu içerisinde ekran 

paylaşımı yaparak sanal sınıfa katkıda bulunduğu 

süre bu bölümde gösterilir. 

 

Sohbet Mesaj Sayısı: 

Katılımcının sanal sınıf oturumu içerisinde 

sohbete gönderdiği mesaj sayısı bu bölümde 

görüntülenir. 

 

Rol: 

İstatistikleri yazılan kullanıcının rolü bu bölümde 

yazılır. Sınıf 365 şu anda sadece Yönetici, Eğitme 

ve Kullanıcı olmak üzere üç adet rol 

bulunmaktadır. 
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Raporun sağ üstünde yer alan yeşil kutucuk içerisinde aşağı ok bulunan bulut düğmesine tıklayınız. 

  
“Excel İndir” düğmesine tıklayarak raporu excel 

olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

“Yazdır” düğmesine tıklayarak raporu 

yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak 

bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 

 

 

Sağ üstte yer alan çarpı düğmesine tıklayarak “İstatistiksel Katılım Raporu” sayfasından çıkabilirsiniz.  
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11.4.4. Oturum İstatistiği Raporu 

Oturuma ait istatistiksel bilgiler listelenir. 

  
“Oturum İstatistiği Raporu” düğmesine 

tıklayınız. 

“Göster” düğmesine tıklayınız. 

 

Oturum Adı: 

Oturum adı bölümünde oturumu oluşturmuş 

olduğunuz oturum adı yer alır. 

 

Aktif Katılım Süre (sn): 

Aktif süre bölümünde sanal sınıf oturumu 

içerisinde yer alan başlat düğmesine tıklandıktan 

sonra ders bitirilene kadar geçen süre sanal sınıf 

oturumunun aktif ders süresini gösterir. Aktif 

süreye derse ara verilen süre dahil değildir. 

Mikrofon Kullanım Sayısı: 

Sanal sınıf içerisinde açılıp kapatılan tüm 

mikrofon paylaşımlarının sayısını gösterir. 

 

Ekran Paylaşımı Sayısı: 

Sanal sınıf içerisinde açılıp kapatılan tüm ekran 

paylaşımlarının sayısını gösterir. 
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Katılımcı Sayısı: 

Sanal sınıfa katılım gösteren kullanıcıların 

sayısına katılımcı sayısı denir. 

 

Kamera Kullanım Sayısı: 

Sanal sınıf içerisinde açılıp kapatılan tüm kamera 

paylaşımlarının sayısını gösterir. 

Doküman Sayısı: 

Sanal sınıfa eklenen tüm doküman ve dosyaların 

sayısını gösterir. 

 

Soru Sayısı: 

Sanal sınıfa eklenen tüm soruların sayısını 

gösterir. 

 

Atılan Kullanıcı Sayısı: 

Sanal sınıftan uzaklaştırılan kullanıcı sayısı 

gösterilir. 

 

Raporun sağ üstünde yer alan yeşil kutucuk içerisinde aşağı ok bulunan bulut düğmesine tıklayınız. 

 

  
“Excel İndir” düğmesine tıklayarak raporu excel 

olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

“Yazdır” düğmesine tıklayarak raporu 

yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak 

bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 
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Sağ üstte yer alan çarpı düğmesine tıklayarak “Oturum İstatistiği Raporu” sayfasından çıkabilirsiniz. 

 

11.4.5. Oturum Anket ve Soru Raporu 

Oturum süresince kullanılan soru ve katılımcıların yanıtları listelenir. 

  
“Oturum Anket ve Soru Raporu” düğmesine 

tıklayınız. 

“Göster” düğmesine tıklayınız. 
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Soru: 

Sanal sınıf içerisinde sorulan soru bu sütunda 

görüntülenir. 

 

Tipi: 

‘Çoktan Seçmeli’, ‘Çoklu Seçmeli’ ve ‘Kısa 

Cevap’ soru tiplerinden eğitmenin seçtiği soru 

tipi bu sütunda görüntülenir. 

 

Yayınlanma Tarihi: 

Eğitmenin soruyu yayınladığında tarih ve saat bu 

sütunda görüntülenir. 

 

Doğru Cevaplar: 

Sorunun doğru cevabı veya cevapları bu sütunda 

görüntülenir. 

Ad: 

Soruyu cevaplayan kişinin adı bu sütunda 

görüntülenir. 

 

Soyad: 

Soruyu cevaplayan kişinin soyadı bu sütunda 

görüntülenir. 

 

 

Cevap: 

Soruyu cevaplayan kişinin cevabı bu sütunda 

görüntülenir. 

 

Cevap Tarihi: 

Soruyu cevaplayan kişinin cevaplama tarih ve 

saati bu sütunda görüntülenir. 

 

Raporun sağ üstünde yer alan yeşil kutucuk içerisinde aşağı ok bulunan bulut düğmesine tıklayınız. 

  
“Excel İndir” düğmesine tıklayarak raporu excel 

olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

“Yazdır” düğmesine tıklayarak raporu 

yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak 

bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 
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Sağ üstte yer alan çarpı düğmesine tıklayarak “Oturum Anket ve Soru Raporu” sayfasından 

çıkabilirsiniz. 

 

11.4.6. Tarih Bazlı Detaylı Oturum Raporu 

Seçilen tarih aralığındaki oturumların detayları ve katılım oranı listelenir. 

  
“Tarih Bazlı Detaylı Oturum Raporu” 

düğmesine tıklayınız. 

 

Başlangıç ve bitiş tarihini girip göster düğmesine 

tıklayınız. 

 

  
Başlangıç tarihi yazısına tıklayınız. Başlangıç tarihini seçiniz. 
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Bitiş tarihi yazısına tıklayınız. Bitiş tarihini seçiniz. 

 
Seçtiğiniz iki tarih arasında gerçekleşen oturumlar listelemek için Göster düğmesine tıklayınız. 
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Oturum Adı: 

Oturum adı bu sütunda görüntülenir. 

 

Bağlı Gruplar: 

Oturuma eklenen kişi grupları bu sütunda 

görüntülenir. 

 

Eğitmenler: 

Oturuma eklenen eğitmenler bu sütunda 

görüntülenir. 

 

Oluşturan Kişi: 

Oturumu oluşturan kişinin ismi bu sütunda 

görüntülenir. 

 

Oluşturma Tarihi: 

Oturumun oluşturulma tarihi bu sütunda 

görüntülenir. 

 

Başlangıç Tarihi: 

Oturumun başlangıç tarihi bu sütunda 

görüntülenir. 

Kayıtlı Öğrenci Sayısı: 

Kayıtlı öğrenci sayısı bu sütunda görüntülenir. 

 

Katılan Öğrenci Sayısı: 

Sanal sınıfa giriş yapmış öğrenci sayısı bu 

sütunda görüntülenir. 

 

Katılmayan Öğrenci Sayısı: 

Sanal sınıfa giriş yapmamış öğrenci sayı bu 

sütunda görüntülenir. 

 

Katılım Oranı (%): 

Sanal sınıfa sanal sınıf süresi içerisinde 

öğrencilerin toplamda yüzde kaç oranında 

katılım gösterdiği bu sütunda görüntülenir. 

 

Aktif Süresi (sn): 

Sanal sınıf oturumunda başlat düğmesine 

tıklandıktan sonra ara verilen süreler hariç 

bitirilene kadar geçen süre aktif süre sütununda 

görüntülenir. 

 

 

Raporun sağ üstünde yer alan yeşil kutucuk içerisinde aşağı ok bulunan bulut düğmesine tıklayınız.  
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“Excel İndir” düğmesine tıklayarak raporu excel 

olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

“Yazdır” düğmesine tıklayarak raporu 

yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak 

bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 

 

 

Sağ üstte yer alan çarpı düğmesine tıklayarak “Tarih Bazlı Detaylı Oturum Raporu” sayfasından 

çıkabilirsiniz. 

11.5. Tek Seçim Kutucuğu 
Oturum adlarının solunda yer alan kutucuğa tıklayarak tek tek oturum seçimi yapılabilir ve 

seçilen oturumlar üzerinde tek veya toplu işlem yapılabilir. 

  
Oturum adlarının solunda yer alan kutucuğa 

tıklayınız. 

Bir veya birden fazla oturum seçilebilir. 
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“Seçimi Kaldır” düğmesine tıklayarak 

seçimlerinizi kaldırabilirsiniz. 

“Uygula > Sil” düğmelerini kullanarak seçtiğiniz 

oturumları tek seferde silebilirsiniz. 

 

 

Silme onayını “Evet” olarak yanıtlayarak sanal sınıfı silebilirsiniz. 

 

11.5.1. Katılım Raporu 

Oturuma katılanlar ve bu katılımcıların geçirdikleri zamanlar listelenir. 

  
“Katılım Raporu Düğmesine” tıklayınız. “Göster” düğmesine tıklayınız. 

  



 

   79 

 

Oturum Adı: 

Oturum adı bölümünde oturumu oluşturmuş 

olduğunuz oturum adı yer alır. 

 

Ad: 

Ad bölümünde kullanıcıların adı yer alır. 

 

Soyad: 

Soyad bölümünde kullanıcıların soyadı yer alır. 

 

Şube: 

Kullanıcının bağlı olduğu gruplar bu bölümde 

“Şube” olarak görüntülenir. 

 

Kullanıcı Adı: 

Kullanıcı adı bölümünde kullanıcıların sisteme 

giriş yaptıkları kullanıcı adı yer alır. 

 

E-posta: 

E-Posta bölümünde kullanıcıların e-posta 

adresleri yer alır. 

 

Katılım Süresi (sn): 

Katılım süresi bölümünde kullanıcıların oturuma 

aktif ve pasif olarak katılım gösterdikleri süre yer 

alır. 

Pasif Süre (sn): 

Oturum başlamadan önce ve oturuma ara 

verildiği süre boyunca sistemde bekleyen 

kullanıcıların geçirdiği süre pasif süredir. 

 

Tekrar İzleme Sayısı: 

Gerçekleştirilen oturum asenkron tekrar izleme 

durumuna geçtikten sonra asenkron sanal sınıfa 

her giriş yapıldığında tekrar izleme sayısı artar. 

 

Tekrar İzleme Süresi: 

Senkron gerçekleştirilen oturumun asenkron 

tekrar izlemesinin ne kadar süre izlendiğini 

gösteren süredir. 

 

İlk Giriş: 

Sanal sınıf oturuma ilk giriş zamanı tarih ve saat 

olarak yazılır. 

 

İlk Tekrar İzleme: 

İlk defa tekrar izleme girilen zamanı tarih ve saat 

olarak yazılır. 

 

Son Tekrar İzleme: 

Son defa tekrar izleme girilen zamanı tarih ve 

saat olarak yazılır. 
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Aktif Süre (sn): 

Aktif süre bölümünde sanal sınıf oturumu 

içerisinde yer alan başlat düğmesine tıklandıktan 

sonra ders bitirilene kadar geçen süre 

kullanıcının derste aktif olarak geçirdiği süreyi 

gösterir. Aktif süreye derse ara verilen süre dahil 

değildir. 

Rol: 

İstatistikleri yazılan kullanıcının rolü bu bölümde 

yazılır. Sınıf 365 şu anda sadece Yönetici, Eğitme 

ve Kullanıcı olmak üzere üç adet rol 

bulunmaktadır. 

 

Katılım Kodu: 

Katılımcının oturuma giriş yaptığı katılım kodu 

bu bölümde yer alır. 

 

Raporun sağ üstünde yer alan yeşil kutucuk içerisinde aşağı ok bulunan bulut düğmesine tıklayınız. 

 

  
“Excel İndir” düğmesine tıklayarak raporu excel 

olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

“Yazdır” düğmesine tıklayarak raporu 

yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak 

bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 
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Sağ üstte yer alan çarpı düğmesine tıklayarak “Katılım Raporu” sayfasından çıkabilirsiniz. 

11.5.2. Katılım Raporu (Katılmayan Kullanıcılar Dahil) 

Oturuma katılan ve katılmayan kullanıcılar ve bu kullanıcıların geçirdikleri zamanlar listelenir. 

  
“Katılım raporu (Katılmayan Kullanıcılar 

Dahil)” düğmesine tıklayınız. 

“Göster” düğmesine tıklayınız. 

  



 

   82 

Oturum Adı: 

Oturum adı bölümünde oturumu oluşturmuş 

olduğunuz oturum adı yer alır. 

 

Ad: 

Ad bölümünde kullanıcıların adı yer alır. 

 

Soyad: 

Soyad bölümünde kullanıcıların soyadı yer alır. 

 

Şube: 

Kullanıcının bağlı olduğu gruplar bu bölümde 

“Şube” olarak görüntülenir. 

 

Kullanıcı Adı: 

Kullanıcı adı bölümünde kullanıcıların sisteme 

giriş yaptıkları kullanıcı adı yer alır. 

 

E-posta: 

E-Posta bölümünde kullanıcıların e-posta 

adresleri yer alır. 

 

Katılım Süresi (sn): 

Katılım süresi bölümünde kullanıcıların oturuma 

aktif ve pasif olarak katılım gösterdikleri süre yer 

alır. 

 

Aktif Süre (sn): 

Aktif süre bölümünde sanal sınıf oturumu 

içerisinde yer alan başlat düğmesine tıklandıktan 

sonra ders bitirilene kadar geçen süre 

kullanıcının derste aktif olarak geçirdiği süreyi 

gösterir. Aktif süreye derse ara verilen süre dahil 

değildir. 

Pasif Süre (sn): 

Oturum başlamadan önce ve oturuma ara 

verildiği süre boyunca sistemde bekleyen 

kullanıcıların geçirdiği süre pasif süredir. 

 

Tekrar İzleme Sayısı: 

Gerçekleştirilen oturum asenkron tekrar izleme 

durumuna geçtikten sonra asenkron sanal sınıfa 

her giriş yapıldığında tekrar izleme sayısı artar. 

 

Tekrar İzleme Süresi: 

Senkron gerçekleştirilen oturumun asenkron 

tekrar izlemesinin ne kadar süre izlendiğini 

gösteren süredir. 

 

İlk Giriş: 

Sanal sınıf oturuma ilk giriş zamanı tarih ve saat 

olarak yazılır. 

 

İlk Tekrar İzleme: 

İlk defa tekrar izleme girilen zamanı tarih ve saat 

olarak yazılır. 

 

Son Tekrar İzleme: 

Son defa tekrar izleme girilen zamanı tarih ve 

saat olarak yazılır. 

 

Rol: 

İstatistikleri yazılan kullanıcının rolü bu bölümde 

yazılır. Sınıf 365 şu anda sadece Yönetici, Eğitme 

ve Kullanıcı olmak üzere üç adet rol 

bulunmaktadır. 

 

Katılım Kodu: 

Katılımcının oturuma giriş yaptığı katılım kodu 

bu bölümde yer alır. 
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Raporun sağ üstünde yer alan yeşil kutucuk içerisinde aşağı ok bulunan bulut düğmesine tıklayınız. 

 

  
“Excel İndir” düğmesine tıklayarak raporu excel 

olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

“Yazdır” düğmesine tıklayarak raporu 

yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak 

bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 

 

 

Sağ üstte yer alan çarpı düğmesine tıklayarak “Katılım Raporu (Katılmayan Kullanıcılar Dahil)” 

sayfasından çıkabilirsiniz.  
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11.5.3. İstatistiksel Katılım Raporu 

Oturum katılımcılarına ait istatistiksel bilgiler listelenir. 

  
“İstatistiksel Katılım Raporu” düğmesine 

tıklayınız. 

“Göster” düğmesine tıklayınız. 

 

Oturum Adı: 

Oturum adı bölümünde oturumu oluşturmuş 

olduğunuz oturum adı yer alır. 

 

Ad: 

Ad bölümünde kullanıcıların adı yer alır. 

Pasif Süre (sn): 

Oturum başlamadan önce ve oturuma ara 

verildiği süre boyunca sistemde bekleyen 

kullanıcıların geçirdiği süre pasif süredir. 
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E-posta: 

E-Posta bölümünde kullanıcıların e-posta 

adresleri yer alır. 

 

Şube: 

Kullanıcının bağlı olduğu gruplar bu bölümde 

“Şube” olarak görüntülenir. 

 

İlk Giriş: 

Sanal sınıf oturuma ilk giriş zamanı tarih ve saat 

olarak yazılır. 

 

Son Çıkış: 

Sanal sınıf oturuma en son çıkış zamanı tarih ve 

saat olarak yazılır. 

 

İlk Tekrar İzleme: 

İlk defa tekrar izlemeye girilen zamanı tarih ve 

saat olarak yazılır. 

 

Son Tekrar İzleme: 

Son defa tekrar izlemeye girilen zamanı tarih ve 

saat olarak yazılır. 

 

Katılım Süresi (sn): 

Katılım süresi bölümünde kullanıcıların oturuma 

aktif ve pasif olarak katılım gösterdikleri süre yer 

alır. 

 

Aktif Süre (sn): 

Aktif süre bölümünde sanal sınıf oturumu 

içerisinde yer alan başlat düğmesine tıklandıktan 

sonra ders bitirilene kadar geçen süre 

kullanıcının derste aktif olarak geçirdiği süreyi 

gösterir. Aktif süreye derse ara verilen süre dahil 

değildir. 

Tekrar İzleme Süresi (sn): 

Senkron gerçekleştirilen oturumun asenkron 

tekrar izlemesinin ne kadar süre izlendiğini 

gösteren süredir. 

 

Tekrar İzleme Sayısı: 

Gerçekleştirilen oturum asenkron tekrar izleme 

durumuna geçtikten sonra asenkron sanal sınıfa 

her giriş yapıldığında tekrar izleme sayısı artar. 

 

Kamera Süresi (sn): 

Katılımcının sanal sınıf oturumu içerisinde 

kamerasıyla sanal sınıfa katkıda bulunduğu süre 

bu bölümde gösterilir. 

 

Mikrofon Süresi (sn): 

Katılımcının sanal sınıf oturumu içerisinde 

mikrofonuyla sanal sınıfa katkıda bulunduğu 

süre bu bölümde gösterilir. 

 

Ekran Paylaşım Süresi (sn): 

Katılımcının sanal sınıf oturumu içerisinde ekran 

paylaşımı yaparak sanal sınıfa katkıda bulunduğu 

süre bu bölümde gösterilir. 

 

Sohbet Mesaj Sayısı: 

Katılımcının sanal sınıf oturumu içerisinde 

sohbete gönderdiği mesaj sayısı bu bölümde 

görüntülenir. 

 

Rol: 

İstatistikleri yazılan kullanıcının rolü bu bölümde 

yazılır. Sınıf 365 şu anda sadece Yönetici, Eğitme 

ve Kullanıcı olmak üzere üç adet rol 

bulunmaktadır. 
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Raporun sağ üstünde yer alan yeşil kutucuk içerisinde aşağı ok bulunan bulut düğmesine tıklayınız. 

 

  
“Excel İndir” düğmesine tıklayarak raporu excel 

olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

“Yazdır” düğmesine tıklayarak raporu 

yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak 

bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 

 

 

Sağ üstte yer alan çarpı düğmesine tıklayarak “İstatistiksel Katılım Raporu” sayfasından çıkabilirsiniz. 

  



 

   87 

11.5.4. Oturum İstatistiği Raporu 

Oturuma ait istatistiksel bilgiler listelenir. 

  
“Oturum İstatistiği Raporu” düğmesine 

tıklayınız. 

“Göster” düğmesine tıklayınız. 

 

Oturum Adı: 

Oturum adı bölümünde oturumu oluşturmuş 

olduğunuz oturum adı yer alır. 

 

Aktif Katılım Süre (sn): 

Aktif süre bölümünde sanal sınıf oturumu 

içerisinde yer alan başlat düğmesine tıklandıktan 

sonra ders bitirilene kadar geçen süre sanal sınıf 

oturumunun aktif ders süresini gösterir. Aktif 

süreye derse ara verilen süre dahil değildir. 

Mikrofon Kullanım Sayısı: 

Sanal sınıf içerisinde açılıp kapatılan tüm 

mikrofon paylaşımlarının sayısını gösterir. 

 

Ekran Paylaşımı Sayısı: 

Sanal sınıf içerisinde açılıp kapatılan tüm ekran 

paylaşımlarının sayısını gösterir. 
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Katılımcı Sayısı: 

Sanal sınıfa katılım gösteren kullanıcıların 

sayısına katılımcı sayısı denir. 

 

Kamera Kullanım Sayısı: 

Sanal sınıf içerisinde açılıp kapatılan tüm kamera 

paylaşımlarının sayısını gösterir. 

Doküman Sayısı: 

Sanal sınıfa eklenen tüm doküman ve dosyaların 

sayısını gösterir. 

 

Soru Sayısı: 

Sanal sınıfa eklenen tüm soruların sayısını 

gösterir. 

 

Atılan Kullanıcı Sayısı: 

Sanal sınıftan uzaklaştırılan kullanıcı sayısı 

gösterilir. 

 

Raporun sağ üstünde yer alan yeşil kutucuk içerisinde aşağı ok bulunan bulut düğmesine tıklayınız. 

  
“Excel İndir” düğmesine tıklayarak raporu excel 

olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

“Yazdır” düğmesine tıklayarak raporu 

yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak 

bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 
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Sağ üstte yer alan çarpı düğmesine tıklayarak “Oturum İstatistiği Raporu” sayfasından çıkabilirsiniz. 

11.5.5. Oturum Anket ve Soru Raporu 

Oturum süresince kullanılan soru ve katılımcıların yanıtları listelenir. 

 

“Oturum Anket ve Soru Raporu” düğmesine tıklayınız. 

 

“Göster” düğmesine tıklayınız.  
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Soru: 

Sanal sınıf içerisinde sorulan soru bu sütunda 

görüntülenir. 

 

 

Tipi: 

‘Çoktan Seçmeli’, ‘Çoklu Seçmeli’ ve ‘Kısa 

Cevap’ soru tiplerinden eğitmenin seçtiği soru 

tipi bu sütunda görüntülenir. 

 

 

Yayınlanma Tarihi: 

Eğitmenin soruyu yayınladığında tarih ve saat bu 

sütunda görüntülenir. 

 

 

Doğru Cevaplar: 

Sorunun doğru cevabı veya cevapları bu sütunda 

görüntülenir. 

Ad: 

Soruyu cevaplayan kişinin adı bu sütunda 

görüntülenir. 

 

 

Soyad: 

Soruyu cevaplayan kişinin soyadı bu sütunda 

görüntülenir. 

 

 

 

Cevap: 

Soruyu cevaplayan kişinin cevabı bu sütunda 

görüntülenir. 

 

 

Cevap Tarihi: 

Soruyu cevaplayan kişinin cevaplama tarih ve 

saati bu sütunda görüntülenir. 
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Raporun sağ üstünde yer alan yeşil kutucuk içerisinde aşağı ok bulunan bulut düğmesine tıklayınız. 

 

  
“Excel İndir” düğmesine tıklayarak raporu excel 

olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

“Yazdır” düğmesine tıklayarak raporu 

yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak 

bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 

 

 

 

Sağ üstte yer alan çarpı düğmesine tıklayarak “Oturum Anket ve Soru Raporu” sayfasından 

çıkabilirsiniz.  
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11.5.6. Tarih Bazlı Detaylı Oturum Raporu 

Seçilen tarih aralığındaki oturumların detayları ve katılım oranı listelenir. 

  
“Tarih Bazlı Detaylı Oturum Raporu” 

düğmesine tıklayınız. 

 

Başlangıç ve bitiş tarihini girip göster düğmesine 

tıklayınız. 

 

  
Başlangıç tarihi yazısına tıklayınız. 

 

Başlangıç tarihini seçiniz. 

 

  
Bitiş tarihi yazısına tıklayınız. Bitiş tarihini seçiniz. 
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Seçtiğiniz iki tarih arasında gerçekleşen oturumlar listelemek için Göster düğmesine tıklayınız. 

 

 

Oturum Adı: 

Oturum adı bu sütunda görüntülenir. 

 

Bağlı Gruplar: 

Oturuma eklenen kişi grupları bu sütunda 

görüntülenir. 

 

Eğitmenler: 

Oturuma eklenen eğitmenler bu sütunda 

görüntülenir. 

Kayıtlı Öğrenci Sayısı: 

Kayıtlı öğrenci sayısı bu sütunda görüntülenir. 

 

Katılan Öğrenci Sayısı: 

Sanal sınıfa giriş yapmış öğrenci sayısı bu 

sütunda görüntülenir. 

 

Katılmayan Öğrenci Sayısı: 

Sanal sınıfa giriş yapmamış öğrenci sayı bu 

sütunda görüntülenir. 
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Oluşturan Kişi: 

Oturumu oluşturan kişinin ismi bu sütunda 

görüntülenir. 

 

Oluşturma Tarihi: 

Oturumun oluşturulma tarihi bu sütunda 

görüntülenir. 

 

Başlangıç Tarihi: 

Oturumun başlangıç tarihi bu sütunda 

görüntülenir. 

Katılım Oranı (%): 

Sanal sınıfa sanal sınıf süresi içerisinde 

öğrencilerin toplamda yüzde kaç oranında 

katılım gösterdiği bu sütunda görüntülenir. 

 

Aktif Süresi (sn): 

Sanal sınıf oturumunda başlat düğmesine 

tıklandıktan sonra ara verilen süreler hariç 

bitirilene kadar geçen süre aktif süre sütununda 

görüntülenir. 

 

 

Raporun sağ üstünde yer alan yeşil kutucuk içerisinde aşağı ok bulunan bulut düğmesine tıklayınız. 

 

  
“Excel İndir” düğmesine tıklayarak raporu excel 

olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

“Yazdır” düğmesine tıklayarak raporu 

yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak 

bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 
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Sağ üstte yer alan çarpı düğmesine tıklayarak “Tarih Bazlı Detaylı Oturum Raporu” sayfasından 

çıkabilirsiniz. 

 

11.6. Oturum Seçenekleri 
Oturum satırlarında durum sütunun sağında yer alan üç noktaya tıklayarak başlayan dersin 

seçeneklerine ulaşabilirsiniz. (Başlayan, biten ve henüz başlamamış derslerin seçenekleri aynıdır.) 

 

Herhangi bir oturumunuzun en sağında yer alan üç noktaya tıklayınız.  
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Başlayan, biten ve henüz başlamamış derslerin 

seçenekleri aynıdır. 

Paketlenen oturumlarda tekrar izleme ve eğer 

fonksiyon aktifse videoya çevir veya video izle 

seçenekleri de gelir. 

 

Detaylar: Detaylar sayfasında oturum ile ilgili detayları görebilirsiniz. 

Katılımcılar: Katılımcılar sayfasında katılımcıları görebilir, ekleyebilir ve silebilirsiniz. 

Dosyalar: Sanal sınıf oturumu esnasında kullanacağınız dosyaları bu bölümden yükleyebilirsiniz. 

Raporlar: Raporlar sayfasında biten ve paketlenen oturumların raporlarını alabilirsiniz. 

Düzenle: Oturum oluşturulurken gerçekleştirilen ayarlar düzenlenebilir. Bitmiş ve Paketlenmiş 

oturumlarda bazı ayarlar düzenlenemez. 

Katıl: Katıl düğmesine tıklayarak başlayan sanal sınıfa giriş yapabilirsiniz. 

Tekrar İzle: Bitmiş ve paketlenen oturumları tekrar izleyebilirsiniz. 

Videoya Çevir (fonsiyonel): Videoya çevirme fonksiyonu özel bir işlemdir ve bu iş için sunucular 

çalışmaktadır. 

Videoya Çevriliyor: Videoya çevir düğmesi tıklandığında “Videoya Çevriliyor” ibaresi belirir. 

Videoyu Aç: Videoya çevirme işlemi bittikten sonra “Videoyu Aç” düğmesi belirir. Videoyu aç 

düğmesine tıklayarak sanal sınıfın videosuna ulaşabilir ve indirebilirsiniz. 

Sil: Sil düğmesine tıklayarak oturumu silebilirsiniz. 
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11.6.1. Detaylar 

Detaylar sayfasında oturum ile ilgili detayları görebilirsiniz. 

 

“Detaylar” düğmesine tıklayınız. 

 

(1) Ders Eğitmenlerinin Adı 

Derse eklene eğitmenler bu bölümde sırasıyla 

listelenir. 

(2) Sanal Sınıfın Adı 

Sanal sınıfın adı bu bölümde gösterilir. 
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(3) Ders Oturumunun Logosu 

Sanal sınıf içerisinde sol üstte yer alan logo 

görünür. Oturum logosunu sadece yönetici 

değiştirebilir. 

 

(4) Katılımcılar Listesi (Sayfa) 

Katılımcıları görüntüleyebilir, eklemeyebilir 

ve silebilirsiniz. (Detay İçin Tıklayınız.) 

 

 

(5) Detaylar Sayfası 

Oturum hakkında detay bilgilerin yer aldığı 

sayfadır. 

 

(6) Katılımcılar Listesi (Gösterim) 

Katılımcı sayılarının gösterildiği bölümdür. 

 

 

(7) Toplam Katılımcı Sayısı 

Dış katılımcı ve yerel katılımcıların toplamı bu 

bölümde gösterilir. 

 

 

(8) Dış Katılımcı Sayısı 

Oturuma eklene dış katılımcı sayısı bu bölümde 

gösterilir. 

 

(9) Yerel Katılımcı Sayısı 

Sisteme kayıtlı yerel katılımcı sayısı bu bölümde 

gösterilir. 

 

(10) Yetkili Eğitmen Sayısı 

Sanal sınıfta yetkili eğitmen sayısı bu bölümde 

gösterilir. 

(11) Sanal Sınıfı Oluşturan Kişi 

Sanal sınıfı oluşturan kişinin adı bu 

bölümde gösterilir. 

 

 

(12) Dosyalar (Sayfa) 

Oturum içerisindeki dosyalar sayfasına 

eklediğiniz dosyalar sadece oturum 

içerisinde kullanılır. 

 

(13) Raporlar (Sayfa) 

Oturum içerisindeki raporlar sayfası sadece 

ilgili oturum için rapor almanızı sağlar. 

 

(14) Gruplar (Gösterim) 

Sanal sınıfa eklenen kişi gruplarının adları 

gösterilir. 

 

(15) Başlangıç Zamanı ve Durum 

Sanal sınıf başlangıç zamanı ve durumu bu 

bölümde gösterilir. (Henüz Başlamadı, 

Yaklaşıyor, Başladı, Bitti ve Paketlendi.)  

 

(16) Geçen Süre (Gösterim) 

Sanal sınıf başladıktan sonra geçen süre bu 

bölümde görüntülenir. 

 

(17) Süre (Gösterim) 

Sanal sınıfın toplam süresi bu bölümde 

görüntülenir. 

 

(18) Ayarlar 

Sanal sınıf oturumunun ayarlarını düzenleyebilir 

ve silebilirsiniz. 
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11.6.2. Dosyalar 

Oturum için dosyalar sayfasına ulaşmak için; detaylar, katılımcılar ve raporlar düğmesine 

tıklayabilirsiniz. 

 

“Dosyalar” düğmesine tıklayınız. 

 

 

Oturum içerisinde yer alan dosyalar sayfasına yeni klasör eklenebilir, yeni dosya eklenebilir, 

dosyalar görüntülenebilir, dosyalar silinebilir ve dosyalar arasında arama yapılarak dosya arama işlemi 

yapılabilir. (Dosya yükleme konusunda ayrıntılar için dosyalar başlığını inceleyebilirsiniz. Tıklayınız.)  
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(1) Dosya Yükle 

Dosya yükle düğmesine tıklayarak ismi geçen sanal sınıf oturumu içerisinde kullanılmak üzere 

dosya yükleyebilirsiniz. 

 

(2) Klasör Ekle 

Klasör ekle düğmesine tıklayarak ismi geçen sanal sınıf oturumu içerisinde kullanılmak üzere 

klasör ekleyebilirsiniz. Örneğin: Bilişim teknolojileri dersi için “Bilişim Teknolojileri” klasörü 

oluşturabiliriz. 

 

(3) Detaylı Ara 

“Detaylı Ara” yazısına veya büyüteç simgesine tıkladıktan sonra arama kriterleri girip dosyalar 

arasında arama yaparak dosyalarınızı bulabilirsiniz. 
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11.6.3. Katılımcılar 

Katılımcılar sayfasında katılımcıları görebilir, ekleyebilir ve silebilirsiniz. 

 

“Katılımcılar” düğmesine tıkladığınız zaman oturuma ait “Katılımcı Listesi” ulaşabilirsiniz. 

 

(1) Katılımcı Listesi 

Ad: Katılımcının adı bu sütunda görüntülenir. Ad yazısının sağındaki üç çizgiye tıklayarak ada göre 

sıralama yapabilirsiniz. 

Soyad: Katılımcının soyadı bu sütunda görüntülenir. Soyad yazısının sağındaki üç çizgiye tıklayarak 

soyada göre sıralama yapabilirsiniz. 

Eklenme Tarihi: Katılımcının oturuma eklenme tarihi bu sütunda görüntülenir. Eklenme tarihi 

yazısının sağındaki üç çizgiye tıklayarak eklenme tarihine göre sıralama yapabilirsiniz. 

E-Posta: Katılımcının e-posta adresi bu sütunda görüntülenir. E-Posta ile davet gönderimi 

gerçekleştirecekseniz e-posta adreslerinin doğru olduğundan emin olunuz. E-Posta yazısının 

sağındaki üç çizgiye tıklayarak e-postaya göre sıralama yapabilirsiniz.  
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Telefon: SMS entegrasyonu mevcut ise kişiye sms yolu ile davet bağlantısı gönderebilirsiniz. SMS 

entegrasyonunuz mevcut ise telefon numaralarının doğru olduğundan emin olunuz. Telefon 

yazısının sağındaki üç çizgiye tıklayarak telefon numarasına göre sıralama yapabilirsiniz. 

K. Tipi (Kullanıcı Tipi): Kullanıcı tipi katılımcının eklendiği sanal sınıf özelinde hangi pozisyonda 

sanal sınıfa katılacağını gösterir. Burada yer alan yönetici, eğitmen ve kullanıcı rolleri katılımcının 

sistemde kayıtlı olduğu rolü etkilemez. Sadece oturum bazında geçerlidir. Kullanıcı tipi yazısının 

sağındaki üç çizgiye tıklayarak kullanıcı tipine göre sıralama yapabilirsiniz. 

Gruplar: Kullanıcının hangi kişi grubuna dahil olduğu bu sütunda görüntülenir. Kişi grupları 

oturuma toplu olarak kullanıcı eklenmesine yardımcı olur. Örneğin bir sınıfınız var. Sınıfınıza 12/C 

veya Tarih Bölümü/İnkılap Tarihi grubu diyelim. Bu gruplara sınıf öğrencilerini veya ders 

öğrencilerini ekledikten sonra tüm sınıfı veya dersi alan kişileri tek seferde sanal sınıfa 

ekleyebilirsiniz. Sanal sınıfı oluşturma esnasında grup seçimi yapılmaktadır. 

 

(2) Toplu Kullanıcı Seçim Kutusu 

Katılımcı listesinin sol üstünde yer alan Ad yazısının solundaki kutucuğa tıklayarak sayfada 

görüntülediğiniz tüm katılımcıları seçmiş olursunuz. Ayrıntılara bir alt başlıktan devam edilecektir. 

 

Sayfada yer alan tüm katılımcılar seçildi. Sağ üstte iki yeni seçenek belirdi. 

 

(3) Tek Kullanıcı Seçim Kutusu 

Katılımcı listesinde yer alan katılımcıların adlarının solunda yer alan kutucuğa tıklayarak tek tek 

katılımcıları seçmiş olursunuz.  
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Katılımcılar seçildi. Sağ üstte iki yeni seçenek belirdi. 

  
“Seçimleri Kaldır” düğmesine tıklayarak 

seçimlerinizi kaldırabilirsiniz. 

 

 

“Uygula” düğmesine tıklayarak kullanıcı 

üzerinde gerçekleştirebileceğiniz işlemlere 

ulaşabilirsiniz. 

 

 

Uygula Düğmesine Tıklayarak; 

 

Seçilenleri; 

Kullanıcı, Eğitmen veya Yönetici yapabilir. 

 

“Davet Gönder” düğmesine tıklayarak 

seçilenlerin e-posta adreslerine sanal sınıf 

oturum katılım davet bağlantısını gönderebilir. 

 

“Sil” düğmesine tıklayarak katılımcıları 

silebilirsiniz. 
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(4) Seçenekler Düğmesi 

Katılımcı satırlarının en sağında yer alan üç noktaya tıklayarak katılımcı seçeneklerine 

ulaşabilirsiniz. 

 

Linki Kopyala: Linki kopyala düğmesine tıklayarak katılımcının sanal sınıf oturumuna giriş için 

kullanacağı sanal sınıf bağlantısını alabilirsiniz. Aldığınız sanal sınıf bağlantı adresi katılımcıya 

ulaştırarak sanal sınıfa girmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin: https://plus.Sınıf 

365.com/app/?c=GF569D0A-91C9-4G4T-4B35-5GS70T7E6548 

Davet Gönder: Katılımcının e-posta adresine sanal sınıfa girmesi için oturum bağlantısı gönderilir. 

Katılımcı e-postasındaki oturum bağlantısına tıklayarak sanal sınıfa katılabilir. 

 

 

"Evet" düğmesine tıklayarak davet gönderimini onaylayabilir veya "Hayır" düğmesine tıklayarak işlemi 

iptal edebilirsiniz.  
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E-Postanızda yer alan oturum e-postasına 

tıklayınız. Gelen e-postayla birlikte kullandığınız 

dijital takvime oturum saati, tarihi ve bağlantı 

adresi olarak oluşturulur. Oturum vakti 

geldiğinde takviminizden oturumunuzun 

başladığına ilişkin bildirim alabilirsiniz. 

 

E-Posta içerisinde yer alan “Katılmak İçin 

Tıklayın” düğmesine tıklayarak sanal sınıfa giriş 

yapabilirsiniz. 

 

 

 

Sil: “Sil” düğmesine tıklayarak katılımcıyı silebilirsiniz. 
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(5) Detaylı Ara 

Detaylı ara yazısına tıklayarak oturum katılımcıları arasında detaylı arama gerçekleştirebilirsiniz. 

 

“Detaylı Ara” düğmesine tıklandığında detaylı arama bölümü açılır. 

 

Anahtar Kelime: 

Anahtar kelime yerine kullanıcı aradığınız 

katılımcının adı, soyadı, e-posta adresi veya 

telefon numarasını yazdıktan sonra “Ara” 

düğmesine tıklayarak arama 

gerçekleştirebilirsiniz. 

 

Grup: 

Oturuma eklenmiş farklı farklı gruplar mevcut ise 

içlerinden bir tanesini seçip arama 

gerçekleştirebilirsiniz. 

Katılımcı Tipi: 

Kullanıcı ekleme esnasında da göreceğimiz 

katılımcı eklemede farklı yöntemler mevcut, 

bunlar; dış katılımcı, form ile katılanlar, kayıtlı 

kullanıcılar ve tümü olarak arama kısıtlaması 

yapabilirsiniz. 

 

Temizle: 

Temizle düğmesine tıklayarak arama kriterlerini 

sıfırlayabilirsiniz. 
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Kullanıcı Tipi: 

Kullanıcı tipinde eğitmen, yönetici ve öğrenci 

olmak üzere aramalarını bir tip kullanıcı tipine 

göre sınırlandırabilirsiniz. 

Ara: 

Arama kriterlerini girdikten sonra “Ara” 

düğmesine tıklayarak katılımcılar arasında arama 

gerçekleştirebilirsiniz. 

 

Kapat: 

Kapat düğmesine tıklayarak “Detaylı Ara” 

bölümünü kapatabilirsiniz. 

 

Tek kriter kullanarak arama yapabileceğiniz gibi birden fazla kriter ekleyerek de arama 

gerçekleştirebilirsiniz. 

 

(6) Davet Gönder 

Davet gönder düğmesine tıklayarak hiçbir seçim yapmaksızın oturuma kayıtlı olan tüm 

katılımcıların e-posta adreslerine sanal sınıf oturumuna katılmaları için davet maili gönderilir. 

 

“Davet Gönder” düğmesine tıklayınız. 

 

"Evet" düğmesine tıklayarak davet gönderimini onaylayabilir veya "Hayır" düğmesine tıklayarak işlemi 

iptal edebilirsiniz.  
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E-Postanızda yer alan oturum e-postasına tıklayınız. Gelen e-postayla birlikte kullandığınız 

dijital takvime oturum saati, tarihi ve bağlantı adresi olarak oluşturulur. Oturum vakti geldiğinde 

takviminizden oturumunuzun başladığına ilişkin bildirim alabilirsiniz. 

 

E-Posta içerisinde yer alan “Katılmak İçin Tıklayın” düğmesine tıklayarak sanal sınıfa giriş 

yapabilirsiniz.  
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(7) Katılımcı Ekle 

Katılımcı ekle düğmesine tıkladıktan sonra sanal sınıf oturumunuza sistem kullanıcıları 

arasından kullanıcı ekleyebilir, tek dış katılımcı ekleyebilir ve excel olarak toplu katılımcı ekleyebilirsiniz. 

 

“Katılımcı Ekle” düğmesine tıklayınız. 

 

Sistemde Kayıtlı Kullanıcılar Arasından “Kullanıcı Bularak” Katılımcı Ekleme 

“Kullanıcı Bul” bölümünde sistemde kayıtlı tüm kullanıcılar listelenir. 
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Listelenen Kullanıcıların; 

• Ad 

Kullanıcının adı bu sütunda görüntülenir. 

Ad yazısının sağında yer alan üç çizgiye 

tıklayarak ada göre sıralama yapabilirsiniz. 

 

• Soyad 

Kullanıcının soyadı bu sütunda 

görüntülenir. Soyad yazısının sağında yer 

alan üç çizgiye tıklayarak soyada göre 

sıralama yapabilirsiniz. 

 

• Kullanıcı Adı 

Kullanıcının sisteme giriş yaptığı kullanıcı 

adı bu sütunda görüntülenir. Kullanıcı adı 

yazısının sağında yer alan üç çizgiye 

tıklayarak kullanıcı adına göre sıralama 

yapabilirsiniz. 

 

• E-Posta 

Kullanıcının e-posta adresi bu sütunda 

görüntülenir. E-Posta yazısının sağında 

yer alan üç çizgiye tıklayarak e-postaya 

göre sıralama yapabilirsiniz. 

 

• K-Tipi (Kullanıcı Tipi) 

Kullanıcının kullanıcı tipi bu sütunda 

görüntülenir. Kullanıcı tipi yazısının 

sağında yer alan üç çizgiye tıklayarak 

kullanıcı tipine göre sıralama 

yapabilirsiniz. 

 

Kullanıcıları Arama; 

• Anahtar Kelime 

Anahtar kelime bölümüne sistemde kayıtlı 

olan kullanıcılar arasından aramak 

istediğiniz kullanıcının adı, soyadı, 

kullanıcı adı veya e-posta bilgilerini 

girerek arama yapabilirsiniz. 

 

• Kayıtlı Olduğu Gruplar 

Sistemde ekli gruplar arasından seçim 

yaparak arama gerçekleştirebilirsiniz. 

 

• Kayıtlı Olduğu Oturumlar 

Kullanıcının daha önce kayıtlı olduğu 

oturumu seçerek arama 

gerçekleştirebilirsiniz. 

 

• Kullanıcı Tipi 

Eğitmen, yönetici ve öğrenci tipi seçimi 

yaparak arama gerçekleştirebilirsiniz. 

 

• Ara 

Arama kriterlerini belirledikten sonra 

“Ara” düğmesine tıklayarak arama 

işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 

 

• Temizle 

Temizle düğmesine tıklayarak arama 

kriterlerini sıfırlayabilirsiniz. 

 

 

Kullanıcıları Ekleme 

Kullanıcı eklemek için kullanıcıların adlarının solunda yer alan kutucuklara tıklayarak eklenecek 

kullanıcıları seçebilirsiniz. Sayfada görüntülenen tüm kullanıcıları seçmek için “Ad” yazısının solunda 

yer alan seçim kutusuna tıklayınız. Sayfada görüntülenen tüm kullanıcılar seçilecektir.  
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Kullanıcıları seçtikten sonra “Katılımcı Ekle” penceresinin sağ üstünde yer alan “Eklenecek Katılıcılar” 

sekmesine tıklayınız. 

 

“Eklenecek Katılımcılar” sekmesinde seçtiğiniz tüm katılımcılar listelenir. Katılımcı adlarının solunda yer 

alan çöp kutusu simgesine tıklayarak eklenecek katılımcıyı kaldırabilirsiniz. Ad yazısının solunda yer 

alan çöp kutusu simgesine tıklayarak eklenecek tüm katılımcıları seçebilirsiniz.  
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Gerçekleştirdiğiniz katılımcı ekleme işlemini işlemini iptal etmek istiyorsanız. “İptal” düğmesine 

veya sağ üstte yer alan “x” çarpı simgesine tıklayınız. Bu şekilde işleminiz iptal olacaktır. 

 

 “Kaydet ve Kapat” düğmesine tıklayarak seçmiş olduğunuz kullanıcıları sanal sınıf 

oturumunuza katılımcı olarak eklemiş oldunuz. Kullanıcıları eklemek için “Eklenecek Katılımcılar” 

sekmesine her seferinde göz atmanız gerekmez. Katılımcı olacak kullanıcıları seçtikten sonra kaydet ve 

kapat düğmesine tıklayarak kullanıcıları sanal sınıf oturumunuz için katılımcı olarak eklemiş olursunuz. 

 

Sistemde Kayıtlı Olmayan Kişileri “Dış Katılımcı” Olarak Katılımcı Ekleme 

 Sınıf 365 sisteminizde kayıtlı olmayan kişileri de dersinize dış katılımcı olarak dahil edebilirsiniz. 

 

Katılımcı ekle pençesinde üstte ve ortada yer alan “Dış Katılımcı” ekle sekmesine tıklayınız. 

 

Dış Katılımcı bölümünde “Katılımcı Formu” üzerinden tek tek katılımcı ekleyebileceğiniz gibi 

“Excel İşlemleri” bölümünden toplu olarak katılımcı ekleyebilirsiniz.  
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Katılımcı Formu Üzerinden “Dış Katılımcı” Ekleme 

 

Katılım formu üzerinden dış katılımcı eklerken; 

• Ad 

Ad yazım kutusuna ekleyeceğiniz dış katılımcının adını yazınız. 

 

• Soyad 

Soyad yazım kutusuna ekleyeceğiniz dış katılımcının soyadını yazınız. 

 

• E-Posta 

E-Posta yazım kutusuna ekleyeceğiniz dış katılımcının e-posta adresini yazınız. E-Posta ile davet 

gönderecekseniz dış katılımcının e-posta adresini doğru yazdığınızdan emin olun. 

 

• Telefon 

Telefon yazım kutusuna ekleyeceğiniz dış katılımcının telefon numarasını yazınız. SMS 

entegrasyonu bulunuyorsa sms ile davet bağlantısı gönderebilirsiniz. Telefon entegrasyonunuz 

bulunmuyorsa telefon yazım kutusunu boş bırakabilirsiniz. 

 

• Kullanıcı Tipi 

Kullanıcı tipi bölümünde katılımcının sanal sınıf içerisinde hangi rolde olmasını istiyorsanız 

eğitmen, yönetici ve öğrenci seçimlerinden birini seçiniz. Dersinizin aksamaması adına eğitmen 

veya yönetici olmayan kişilere yetki vermeyiniz. Öğrencilere ders içerisinde yetki verip daha 

sonradan yetkilerini kapatabilirsiniz. 

 

• Temizle 

Temizle düğmesine tıklayarak eklemiş olduğunuz katılımcı bilgilerini temizleyebilirsiniz.  
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• Listeye Ekle 

Listeye ekle düğmesine tıklayarak katılımcıyı “Eklenecek Katılımcılar” listesine eklemiş 

olursunuz. Yeni bir kayıt daha oluşturup “Listeye Ekle” düğmesine tıklayarak istediğiniz kadar 

dış katılımcı ekleyebilirsiniz. Sanal sınıf limitlerinizi sistem yöneticinize danışınız. 

 

 “Listeye Ekle” diyerek katılımcıları “Eklenecek Katılımcılar” listesine eklemiş oldunuz. 

 

“Eklenecek Katılımcılar” sekmesinde sanal sınıf oturumuna eklediğiniz tüm katılımcılar listelenir. 

Katılımcı adlarının solunda yer alan çöp kutusu simgesine tıklayarak eklenecek katılımcıyı 

kaldırabilirsiniz. Ad yazısının solunda yer alan çöp kutusu simgesine tıklayarak eklenecek tüm 

katılımcıları seçebilirsiniz. 

 

Gerçekleştirdiğiniz dış katılımcı ekleme işlemini işlemini iptal etmek istiyorsanız. “İptal” 

düğmesine veya sağ üstte yer alan “x” çarpı simgesine tıklayınız. Bu şekilde işleminiz iptal olacaktır. 

 

“Kaydet ve Kapat” düğmesine tıklayarak eklemiş olduğunuz dış katılımcıları sanal sınıf 

oturumunuza katılımcı olarak eklemiş oldunuz. Dış katılımcıları eklemek için “Eklenecek Katılımcılar” 

sekmesine her seferinde göz atmanız gerekmez. Dış katılımcı olacak katılımcıları ekledikten sonra 

kaydet ve kapat düğmesine tıklayarak dış katılımcıları sanal sınıf oturumunuz için katılımcı olarak 

eklemiş olursunuz.  
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Excel İşlemleri Üzerinden Tek veya Çoklu Dış Katılımcı Ekleme 

 

 “Katılımcı Ekle” penceresini açtıktan sonra pencerenin orta ve üstünde yer alan “Dış 

Katılımcı” sekmesine tıklayın. Dış katılımcı sekmesinin sağ altında yer alan “Excel İşlemleri” 

sekmesine tıklayın. 

 

“Excel İşlemleri” sayfasına geldiniz. 

  
Excel şablon dosyasını, buraya (xlsx uzantılı - 

MS Excel 2003 sonrası) tıklayarak 

indirebilirsiniz. Bağlantısına tıklayınız. 

İndirdiğiniz excel dokümanınız açınız. 
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(Dikkat! 1. Satırda yer alan “NAME, SURNAME, EMAILADDRESS ve MOBILE” yazılarını değiştirmeyiniz.) 

  

Alt alta olacak şekilde; 

• NAME (Ad) 

Name (Ad) sütununda alt alta olacak şekilde sanal sınıf oturumuna ekleyeceğiniz dış 

katılımcıların adlarını yazınız. 

 

• SURNAME (Soyad) 

SURNAME (Soyad) sütununda alt alta olacak şekilde sanal sınıf oturumuna ekleyeceğiniz dış 

katılımcıların soyadlarını yazınız. 

 

• EMAILADDRESS (E-Posta Adresi) 

EMAILADDRESS (E-Posta Adresi) sütununda alt alta olacak şekilde sanal sınıf oturumuna 

ekleyeceğiniz dış katılımcıların e-posta adreslerini yazınız. E-Posta daveti ile davet 

gönderecekseniz e-posta adreslerinin doğru olduğundan emin olunuz. 

 

• MOBILE (Telefon Numarası) 

MOBILE (Telefon Numarası) sütununda alt alta olacak şekilde sanal sınıf oturumuna 

ekleyeceğiniz dış katılımcıların telefon numaralarını yazınız. Telefon numarası zorun değildir. 

 

Tüm dış katılımcıları “attendee_import_template.xlsx” isimli Excel’e ekledikten sonra excel 

dosyasını kaydediniz.  
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Katılımcı Ekle > Dış Katılımcı > Excel 

İşlemleri sayfasından “Excel Yükle” düğmesine 

tıklayınız. 

 

Bilgisayarınızda kaydettiğiniz 

“attendee_import_template.xlsx” isimli excel 

dosyasını seçiniz. Aç düğmesine tıklayınız 

 

Excel sisteme yüklendikten sonra “Eklenecek Katılımcılar” sayfasında Excel’de yer alan tüm dış 

katılımcılar listelenir. Tarayıcı sağ altında düzgün eklenen ve eklenemeyen katılımcı sayısını 

görüntüleyebilirsiniz. 

 

“Eklenecek Katılımcılar” sekmesinde sanal sınıf oturumuna eklediğiniz tüm katılımcılar listelenir. 

Katılımcı adlarının solunda yer alan çöp kutusu simgesine tıklayarak eklenecek katılımcıyı 

kaldırabilirsiniz. Ad yazısının solunda yer alan çöp kutusu simgesine tıklayarak eklenecek tüm 

katılımcıları seçebilirsiniz. 

 

Gerçekleştirdiğiniz dış katılımcı ekleme işlemini işlemini iptal etmek istiyorsanız. “İptal” 

düğmesine veya sağ üstte yer alan “x” çarpı simgesine tıklayınız. Bu şekilde işleminiz iptal olacaktır.  
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“Kaydet ve Kapat” düğmesine tıklayarak eklemiş olduğunuz dış katılımcıları sanal sınıf 

oturumunuza katılımcı olarak eklemiş oldunuz. Dış katılımcıları eklemek için “Eklenecek Katılımcılar” 

sekmesine her seferinde göz atmanız gerekmez. Dış katılımcı olacak katılımcıları ekledikten sonra 

kaydet ve kapat düğmesine tıklayarak dış katılımcıları sanal sınıf oturumunuz için katılımcı olarak 

eklemiş olursunuz. 

 

Form İle Oturuma Katılımcı Alma 

 Form ile oturuma katılımcı alma yöntemi için ilk önce oturum oluştururken veya oluşturulan 

oturumu düzenle diyerek form bağlantısını oluşturmasınız. 

Katılımcıya zorunlu alanlar ve istediğinize bağlı olarak eklediğiniz alanlardan oluşan katılım 

form bağlantısını göndererek katılımcıların kendi bilgilerini kendilerinin girerek sanal sınıf 

oturumunuza kaydolmasını sağlayabilirsiniz. 

 

Form erişim bağlantısını almak için; 

• Oturum eklerken ve oturumlar sayfasında başlamış veya başlamamış oturum satırının en 

sağında bulunan üç noktaya tıklayınız. 

• Düzenle düğmesine tıklayınız. 

• “Katılım Seçenekleri” sekmesine tıklayınız. 

• “Form ile kayıt olmaya izin ver.” özelliğini aktif ediniz. 

• Sağ altta yer alan “Oluştur” düğmesine tıklayınız. 

• Form Erişim Linki: “https://plus.Sınıf 365.com/enroll/af657tdg-k763-6548-t31o-a47bf0131plt” 

gibi bir bağlantı olarak belirecektir. 

• Bu bağlantıyı öğrencilerinize göndererek sanal sınıf oturumunuza kayıt olmalarını 

isteyebilirsiniz. 

 

Öğrenciler bağlantı adresine tıklayıp form sayfasına giriş yapar. Form içerisinde yer alan ad, 

soyad, e-posta ve telefon bilgilerini girdikten sonra “Kullanım şartlarını kabul ediyorum.” yazısının 

solunda yer alan kutucuğa tıkladıktan sonra “Ben Robot Değilim” yazısının solunda yer alan kutucuğa 

tıklamalılar. 

 Tüm bilgileri girip “Kaydet” düğmesine tıkladıktan sonra girmiş oldukları e-posta adreslerine 

davet e-postası gönderilir. Davet e-postasına girerler ve “Katılmak İçin Tıklayın” yazan bir düğmeye 

tıklayarak sanal sınıfa katılım gerçekleştirler.  
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(1) Öğrencilere form bağlantısını gönderin. 

Örneğin: “https://***.Sınıf 

365.com/enroll/74c62bt6-4239-3a54-56o9-

h1yydt9e103k”  

 

(2) Katılım bilgilerini girdikten sonra kullanım 

koşullarını ve ben robot değilim kutucukları 

işaretlenir. 

 

  
(3) E-Posta adreslerini kontrol etmeliler. (4) Gelen davet e-postasında yer alan “Katılmak 

İçin Tıklayın” düğmesine tıkladıklarında sanal 

sınıfa giriş yapabilirler. 

 

Kişi Grupları İle Kullanıcı Ekleme 

Ayrıca oturum ekleme ve düzenleme sırasında oturuma kişi grupları ekleyerekte katılımcı 

ekleyebilirsiniz. Kişi gruplarını sistem yönetici oluşturabilir. Eğer sürekli aynı kişilerle ders işliyorsanız 

sistem yöneticinizden kişi grubu oluşturmanızı rica ediniz. 

 

Not: Oturum ekle başlığı altıda form ile katılım seçeneklerine ve kişi grubu eklemeye detaylı 

değinilecektir. (Tıklayınız)  
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11.6.4. Düzenle 

Oturum oluşturulurken gerçekleştirilen ayarlar düzenlenebilir. Bitmiş ve Paketlenmiş 

oturumlarda bazı ayarlar düzenlenemez. 

 

Not: Oturum ekle başlığı altıda tüm oturum bilgilerine değinilecektir. (Tıklayınız.)  

 

11.6.5. Katıl 

Katıl düğmesine tıklayarak başlayan sanal sınıfa giriş yapabilirsiniz. 

  
“Katıl” düğmesine tıklayınız. Sanal sınıfa giriş yaptınız. Sanal sınıf oturumunu 

başlatmayı unutmayın. 
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11.6.6. Tekrar İzle 

Bitmiş ve paketlenen oturumlarda “Tekrar İzle” düğmesi belirir. Tekrar izle düğmesine 

tıklayarak sanal sınıf oturumunun asenkron olarak tekrardan izleyebilirsiniz. Tekrar izlemeden çıkıp 

tekrar giriş yaparsanız kaldığınız süreden tekrar izlemeye devam edersiniz. 

 
“Tekrar İzle” düğmesine tıklayınız. 

 

  
Tekrar izle düğmesine tıkladığınız gibi paketlenmiş sanal sınıf oturumunun tekrar izlemesine geçiş 

yapabilirsiniz. 
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(1) Başlat ve Durdur Düğmesi 

Başlat veya durdur düğmesine tıklayarak 

tekrar izlemeyi başlatabilir veya 

durdurabilirsiniz. 

 

(2) İlerleyen Süre 

Tekrar izleme ilerledikçe artan süre bu 

bölümde görüntülenir. 

 

(3) Toplam Süre 

Tekrar izlemenin toplam süresi bu bölümde 

görüntülenir. 

 

(4) İlerleme Çubuğu 

Tekrar izlemenin yüzde kaçını 

tamamladığınızı görebileceğiniz ilerleme 

çubuğudur. 

 

(5) İlerleme Noktası 

Oturumun ilerleme durumunu ilerleme 

noktasından görebilirsiniz. 

(6) 30 Saniye Geri Alma Düğmesi 

Geri alma düğmesine tıkladığınızda 

oturumun süresini 30 saniye geriye almış 

olursunuz. 

 

(7) 30 Saniye İleri Alma Düğmesi 

İleri alma düğmesine tıkladığınızda 

oturumun süresini 30 saniye ileriye almış 

olursunuz. 

 

(8) Tekrar İzlemenin Oynatma Hızı Belirleme 

Seçim Düğmesi 

Oynatma hızını belirleme seçim düğmesine 

tıkladığınızda tekrar izlemeni oynatma hızını 

belirleyebileceğiniz 1x, 1.25x, 1.50x, 1.75x ve 

2x olarak hızlandırabilirsiniz. 

 

11.6.7. Raporlar 

Raporlar sayfasında biten ve paketlenen oturumların raporlarını alabilirsiniz. 

 

“Raporlar” düğmesine tıklayınız.  
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(1) Katılım Raporu 

Oturuma katılanlar ve bu katılımcıların geçirdikleri zamanlar listelenir. 

 

Katılım raporu satırının en sağında yer alan “Raporla” düğmesine tıklayınız.  
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Oturum Adı: 

Oturum adı bölümünde oturumu oluşturmuş 

olduğunuz oturum adı yer alır. 

 

Ad: 

Ad bölümünde kullanıcıların adı yer alır. 

 

Soyad: 

Soyad bölümünde kullanıcıların soyadı yer alır. 

 

Şube: 

Kullanıcının bağlı olduğu gruplar bu bölümde 

“Şube” olarak görüntülenir. 

 

Kullanıcı Adı: 

Kullanıcı adı bölümünde kullanıcıların sisteme 

giriş yaptıkları kullanıcı adı yer alır. 

 

E-posta: 

E-Posta bölümünde kullanıcıların e-posta 

adresleri yer alır. 

Pasif Süre (sn): 

Oturum başlamadan önce ve oturuma ara 

verildiği süre boyunca sistemde bekleyen 

kullanıcıların geçirdiği süre pasif süredir. 

 

Tekrar İzleme Sayısı: 

Gerçekleştirilen oturum asenkron tekrar izleme 

durumuna geçtikten sonra asenkron sanal sınıfa 

her giriş yapıldığında tekrar izleme sayısı artar. 

 

Tekrar İzleme Süresi: 

Senkron gerçekleştirilen oturumun asenkron 

tekrar izlemesinin ne kadar süre izlendiğini 

gösteren süredir. 

 

İlk Giriş: 

Sanal sınıf oturuma ilk giriş zamanı tarih ve saat 

olarak yazılır. 

 

İlk Tekrar İzleme: 

İlk defa tekrar izleme girilen zamanı tarih ve saat 

olarak yazılır. 
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Katılım Süresi (sn): 

Katılım süresi bölümünde kullanıcıların oturuma 

aktif ve pasif olarak katılım gösterdikleri süre yer 

alır. 

 

Aktif Süre (sn): 

Aktif süre bölümünde sanal sınıf oturumu 

içerisinde yer alan başlat düğmesine tıklandıktan 

sonra ders bitirilene kadar geçen süre 

kullanıcının derste aktif olarak geçirdiği süreyi 

gösterir. Aktif süreye derse ara verilen süre dahil 

değildir. 

Son Tekrar İzleme: 

Son defa tekrar izleme girilen zamanı tarih ve 

saat olarak yazılır. 

 

 

Rol: 

İstatistikleri yazılan kullanıcının rolü bu bölümde 

yazılır. Sınıf 365 şu anda sadece Yönetici, Eğitme 

ve Kullanıcı olmak üzere üç adet rol 

bulunmaktadır. 

 

Katılım Kodu: 

Katılımcının oturuma giriş yaptığı katılım kodu 

bu bölümde yer alır. 

 

Raporun sağ üstünde yer alan yeşil kutucuk içerisinde aşağı ok bulunan bulut düğmesine tıklayınız. 

 

  
“Excel İndir” düğmesine tıklayarak raporu excel 

olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

“Yazdır” düğmesine tıklayarak raporu 

yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak 

bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 
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Sağ üstte yer alan çarpı düğmesine tıklayarak “Katılım Raporu” sayfasından çıkabilirsiniz. 

 

(2) Katılım Raporu (Katılmayan Kullanıcılar Dahil) 

Oturuma katılan ve katılmayan kullanıcılar ve bu kullanıcıların geçirdikleri zamanlar listelenir. 

 

Katılım raporu (Katılmayan Kullanıcılar Dahil) satırının en sağında yer alan “Raporla” düğmesine 

tıklayınız.  
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Oturum Adı: 

Oturum adı bölümünde oturumu oluşturmuş 

olduğunuz oturum adı yer alır. 

 

Ad: 

Ad bölümünde kullanıcıların adı yer alır. 

 

Soyad: 

Soyad bölümünde kullanıcıların soyadı yer alır. 

 

Şube: 

Kullanıcının bağlı olduğu gruplar bu bölümde 

“Şube” olarak görüntülenir. 

 

Kullanıcı Adı: 

Kullanıcı adı bölümünde kullanıcıların sisteme 

giriş yaptıkları kullanıcı adı yer alır. 

 

E-posta: 

E-Posta bölümünde kullanıcıların e-posta 

adresleri yer alır. 

Pasif Süre (sn): 

Oturum başlamadan önce ve oturuma ara 

verildiği süre boyunca sistemde bekleyen 

kullanıcıların geçirdiği süre pasif süredir. 

 

Tekrar İzleme Sayısı: 

Gerçekleştirilen oturum asenkron tekrar izleme 

durumuna geçtikten sonra asenkron sanal sınıfa 

her giriş yapıldığında tekrar izleme sayısı artar. 

 

Tekrar İzleme Süresi: 

Senkron gerçekleştirilen oturumun asenkron 

tekrar izlemesinin ne kadar süre izlendiğini 

gösteren süredir. 

 

İlk Giriş: 

Sanal sınıf oturuma ilk giriş zamanı tarih ve saat 

olarak yazılır. 

 

İlk Tekrar İzleme: 

İlk defa tekrar izleme girilen zamanı tarih ve saat 

olarak yazılır. 
  



 

   128 

Katılım Süresi (sn): 

Katılım süresi bölümünde kullanıcıların oturuma 

aktif ve pasif olarak katılım gösterdikleri süre yer 

alır. 

 

Aktif Süre (sn): 

Aktif süre bölümünde sanal sınıf oturumu 

içerisinde yer alan başlat düğmesine tıklandıktan 

sonra ders bitirilene kadar geçen süre 

kullanıcının derste aktif olarak geçirdiği süreyi 

gösterir. Aktif süreye derse ara verilen süre dahil 

değildir. 

Son Tekrar İzleme: 

Son defa tekrar izleme girilen zamanı tarih ve 

saat olarak yazılır. 

 

Rol: 

İstatistikleri yazılan kullanıcının rolü bu bölümde 

yazılır. Sınıf 365 şu anda sadece Yönetici, Eğitme 

ve Kullanıcı olmak üzere üç adet rol 

bulunmaktadır. 

 

Katılım Kodu: 

Katılımcının oturuma giriş yaptığı katılım kodu 

bu bölümde yer alır. 

 

Raporun sağ üstünde yer alan yeşil kutucuk içerisinde aşağı ok bulunan bulut düğmesine tıklayınız. 

  
“Excel İndir” düğmesine tıklayarak raporu excel 

olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

“Yazdır” düğmesine tıklayarak raporu 

yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak 

bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 
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Sağ üstte yer alan çarpı düğmesine tıklayarak “Katılım Raporu (Katılmayan Kullanıcılar Dahil)” 

sayfasından çıkabilirsiniz. 

 

(3) İstatistiksel Katılım Raporu 

Oturum katılımcılarına ait istatistiksel bilgiler listelenir. 

 

İstatistiksel katılım raporu satırının en sağında yer alan “Raporla” düğmesine tıklayınız.  
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Oturum Adı: 

Oturum adı bölümünde oturumu oluşturmuş 

olduğunuz oturum adı yer alır. 

 

Ad: 

Ad bölümünde kullanıcıların adı yer alır. 

 

E-posta: 

E-Posta bölümünde kullanıcıların e-posta 

adresleri yer alır. 

 

Şube: 

Kullanıcının bağlı olduğu gruplar bu bölümde 

“Şube” olarak görüntülenir. 

 

İlk Giriş: 

Sanal sınıf oturuma ilk giriş zamanı tarih ve saat 

olarak yazılır. 

 

Son Çıkış: 

Sanal sınıf oturuma en son çıkış zamanı tarih ve 

saat olarak yazılır. 

 

İlk Tekrar İzleme: 

İlk defa tekrar izlemeye girilen zamanı tarih ve 

saat olarak yazılır. 

Pasif Süre (sn): 

Oturum başlamadan önce ve oturuma ara 

verildiği süre boyunca sistemde bekleyen 

kullanıcıların geçirdiği süre pasif süredir. 

 

Tekrar İzleme Süresi (sn): 

Senkron gerçekleştirilen oturumun asenkron 

tekrar izlemesinin ne kadar süre izlendiğini 

gösteren süredir. 

 

Tekrar İzleme Sayısı: 

Gerçekleştirilen oturum asenkron tekrar izleme 

durumuna geçtikten sonra asenkron sanal sınıfa 

her giriş yapıldığında tekrar izleme sayısı artar. 

 

Kamera Süresi (sn): 

Katılımcının sanal sınıf oturumu içerisinde 

kamerasıyla sanal sınıfa katkıda bulunduğu süre 

bu bölümde gösterilir. 

 

Mikrofon Süresi (sn): 

Katılımcının sanal sınıf oturumu içerisinde 

mikrofonuyla sanal sınıfa katkıda bulunduğu 

süre bu bölümde gösterilir. 
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Son Tekrar İzleme: 

Son defa tekrar izlemeye girilen zamanı tarih ve 

saat olarak yazılır. 

 

Katılım Süresi (sn): 

Katılım süresi bölümünde kullanıcıların oturuma 

aktif ve pasif olarak katılım gösterdikleri süre yer 

alır. 

 

Aktif Süre (sn): 

Aktif süre bölümünde sanal sınıf oturumu 

içerisinde yer alan başlat düğmesine tıklandıktan 

sonra ders bitirilene kadar geçen süre 

kullanıcının derste aktif olarak geçirdiği süreyi 

gösterir. Aktif süreye derse ara verilen süre dahil 

değildir. 

Ekran Paylaşım Süresi (sn): 

Katılımcının sanal sınıf oturumu içerisinde ekran 

paylaşımı yaparak sanal sınıfa katkıda bulunduğu 

süre bu bölümde gösterilir. 

 

Sohbet Mesaj Sayısı: 

Katılımcının sanal sınıf oturumu içerisinde 

sohbete gönderdiği mesaj sayısı bu bölümde 

görüntülenir. 

 

Rol: 

İstatistikleri yazılan kullanıcının rolü bu bölümde 

yazılır. Sınıf 365 şu anda sadece Yönetici, Eğitme 

ve Kullanıcı olmak üzere üç adet rol 

bulunmaktadır. 

 

Raporun sağ üstünde yer alan yeşil kutucuk içerisinde aşağı ok bulunan bulut düğmesine tıklayınız. 

  
“Excel İndir” düğmesine tıklayarak raporu excel 

olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

“Yazdır” düğmesine tıklayarak raporu 

yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak 

bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 
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Sağ üstte yer alan çarpı düğmesine tıklayarak “İstatistiksel Katılım Raporu” sayfasından 

çıkabilirsiniz. 

 

(4) Oturum İstatistiği Raporu 

Oturuma ait istatistiksel bilgiler listelenir. 

 

Oturum istatistiği raporu satırının en sağında yer alan “Raporla” düğmesine tıklayınız.  
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Oturum Adı: 

Oturum adı bölümünde oturumu oluşturmuş 

olduğunuz oturum adı yer alır. 

 

Aktif Katılım Süre (sn): 

Aktif süre bölümünde sanal sınıf oturumu 

içerisinde yer alan başlat düğmesine tıklandıktan 

sonra ders bitirilene kadar geçen süre sanal sınıf 

oturumunun aktif ders süresini gösterir. Aktif 

süreye derse ara verilen süre dahil değildir. 

 

Katılımcı Sayısı: 

Sanal sınıfa katılım gösteren kullanıcıların 

sayısına katılımcı sayısı denir. 

 

 

Kamera Kullanım Sayısı: 

Sanal sınıf içerisinde açılıp kapatılan tüm kamera 

paylaşımlarının sayısını gösterir. 

Mikrofon Kullanım Sayısı: 

Sanal sınıf içerisinde açılıp kapatılan tüm 

mikrofon paylaşımlarının sayısını gösterir. 

 

Ekran Paylaşımı Sayısı: 

Sanal sınıf içerisinde açılıp kapatılan tüm ekran 

paylaşımlarının sayısını gösterir. 

 

Doküman Sayısı: 

Sanal sınıfa eklenen tüm doküman ve dosyaların 

sayısını gösterir. 

 

Soru Sayısı: 

Sanal sınıfa eklenen tüm soruların sayısını 

gösterir. 

 

Atılan Kullanıcı Sayısı: 

Sanal sınıftan uzaklaştırılan kullanıcı sayısı 

gösterilir. 
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Raporun sağ üstünde yer alan yeşil kutucuk içerisinde aşağı ok bulunan bulut düğmesine tıklayınız. 

  
“Excel İndir” düğmesine tıklayarak raporu excel 

olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

 

“Yazdır” düğmesine tıklayarak raporu 

yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak 

bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 

 

Sağ üstte yer alan çarpı düğmesine tıklayarak “Oturum İstatistiği Raporu” sayfasından çıkabilirsiniz.  
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(5) Oturum Anket ve Soru Raporu 

Oturum süresince kullanılan soru ve katılımcıların yanıtları listelenir. 

 

Oturum anket ve soru raporu satırının en sağında yer alan “Raporla” düğmesine tıklayınız. 

 

Soru: 

Sanal sınıf içerisinde sorulan soru bu sütunda 

görüntülenir. 

Ad: 

Soruyu cevaplayan kişinin adı bu sütunda 

görüntülenir. 
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Tipi: 

‘Çoktan Seçmeli’, ‘Çoklu Seçmeli’ ve ‘Kısa 

Cevap’ soru tiplerinden eğitmenin seçtiği soru 

tipi bu sütunda görüntülenir. 

 

Yayınlanma Tarihi: 

Eğitmenin soruyu yayınladığında tarih ve saat bu 

sütunda görüntülenir. 

 

Doğru Cevaplar: 

Sorunun doğru cevabı veya cevapları bu sütunda 

görüntülenir. 

Soyad: 

Soruyu cevaplayan kişinin soyadı bu sütunda 

görüntülenir. 

 

 

Cevap: 

Soruyu cevaplayan kişinin cevabı bu sütunda 

görüntülenir. 

 

Cevap Tarihi: 

Soruyu cevaplayan kişinin cevaplama tarih ve 

saati bu sütunda görüntülenir. 

 

Raporun sağ üstünde yer alan yeşil kutucuk içerisinde aşağı ok bulunan bulut düğmesine tıklayınız. 

  
“Excel İndir” düğmesine tıklayarak raporu excel 

olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

“Yazdır” düğmesine tıklayarak raporu 

yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak 

bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 
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Sağ üstte yer alan çarpı düğmesine tıklayarak “Oturum Anket ve Soru Raporu” sayfasından 

çıkabilirsiniz. 

11.6.8. Videoya Çevir 

Videoya çevirme fonksiyonu özel bir işlemdir ve bu iş için sunucular çalışmaktadır. 

 

“Videoya Çevir” düğmesine tıklayınız. 

 

Çevirme işlemi başladı. “Videoya Çevir” ibaresi “Videoya Çevriliyor” olarak değişti.  



 

   138 

11.6.9. Videoya Çevriliyor 

Videoya çevir düğmesi tıklandığında “Videoya Çevriliyor” ibaresi belirir 

 

Bu aşamada sunucu tarafında video işlenir ve tıklanamaz. 

 

11.6.10. Videoyu Aç 

Videoya çevirme işlemi bittikten sonra “Videoyu Aç” düğmesi belirir. Videoyu aç düğmesine 

tıklayarak sanal sınıfın videosuna ulaşabilir ve indirebilirsiniz. 

 

“Videoya Aç” düğmesine tıklayınız. 
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(1) Başlat – Durdur Düğmesi 

Başlat düğmesine tıklayarak sanal sınıf videosunu başlatabilir ve durdurma düğmesi ile sanal sınıf 

videosunu durdurabilirsiniz. 

   

 

(2) Süre İlerleme ve Toplam Süre 

Video ilerledikçe sanal sınıf videosunun izlenme süresi artar. Hemen sağında sanal sınıf videosunun 

toplam süresi yer alır. 

 

(3) Ses Ayarlama Düğmesi 

Ses ayarlama düğmesinden sanal sınıf videosunun sesini azaltıp yükseltebilir veya tamamen sessiz 

yapabilirsiniz. 

     

 

(4) Tam Ekran Düğmesi 

Tam ekran düğmesine tıklayarak sanal sınıf videosunu tam ekran yapabilir veya tam ekran 

durumundayken normal ekran boyutuna geçebilirsiniz. 

   

(5) Seçenekler Düğmesi 

Seçenekler düğmesine tıklayarak sanal sınıf videosunu indirebilir veya pencere içinde pencere 

özelliği ile küçük ekransa sanal sınıf videosunu izlerken başka işleriniz ile ilgilenebilirsiniz. 
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11.6.11. Sil 

Sil düğmesine tıklayarak oturumu silebilirsiniz. 

 

“Sil” düğmesine tıklayınız. 

 

Silme onayını “Evet” olarak yanıtlayarak sanal sınıfı silebilirsiniz. 

11.7. Filtre 
Oturumu farklı durumlara göre filtreleyerek sıralayabilirsiniz. 

 

“Filtre: Tümü” yazısına tıklayınız.  
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“Tümü” düğmesine tıklayınız. 

 

 

Tümü seçimi yaptığınızda tüm oturumlar 

listelenecektir. 

 

  

“Süren Oturumlar” düğmesine tıklayınız. 

 

 

 

Süren oturumlar seçimi yaptığınızda sadece 

durumu “Başladı” olarak görünen oturumlar 

listelenecektir. 

 

  

“Gelecek Oturumlar” düğmesine tıklayınız. Gelecek oturumlar seçimi yaptığınızda sadece 

durumu “Henüz Başlamadı” olarak görünen 

oturumlar listelenecektir. 
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“İzlenebilir Oturumlar” düğmesine tıklayınız. 

 

İzlenebilir oturumlar seçimi yaptığınızda sadece 

durumu “Paketlenmiş” olarak görünen 

oturumlar listelenecektir. 

 

  

“Geçmiş Oturumlar” düğmesine tıklayınız. 

 

 

 

Geçmiş oturumlar seçimi yaptığınızda durumu 

“Paketlenmiş ve Bitti” olarak görünen 

oturumlar listelenecektir. 

 

 

 

“Videoya Çevrilmiş” düğmesine tıklayınız. Videoya çevrilmiş seçimi yaptığınızda durumu 

“Videoya Çevrilmiş” olarak görünen oturumlar 

listelenecektir. 
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11.8. Ara 
“Ara” yazısına tıklayarak belirlediğiniz farklı kriter veya kriterlere göre oturumlar arasında arama 

yapabilirsiniz. 

 

“Detaylı Ara” düğmesine tıklayınız. 

 

Detaylı arama bölümü açılacaktır. 
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(1) Oturum Adı 

Oturum adı yazım kutusuna aramak 

istediğiniz oturumun adını yazınız. Kolaylık 

olması açısından oturumunuzun adlarını 

birbirinden benzersiz belirleyiniz. 

 

(2) Dış Katılımcı Adı veya E-Posta Adresi 

Dış katılımcı veya e-posta adresi yazım 

kutusuna dış katılımcı adını veya e-posta 

adresini yazarak arama yapabilirsiniz. 

 

(3) Başlangıç Tarihi 

Başlangıç tarihi girerek girilen tarihten 

öncesinde oluşturulmuş sanal sınıf 

oturumlarını aramanızdan çıkarabilirsiniz. 

 

(4) Bitiş Tarihi 

Bitiş tarihi girerek girilen tarihten sonrasında 

oluşturulmuş sanal sınıf oturumlarını 

aramanızdan çıkarabilirsiniz. 

 

(5) Katılımcılar 

Katılımcı seçimi bölümünde hemen seçim 

yaparak veya kişi yazarak adı ve soyadı 

yazarak ekrana gelen katılımcılar arasından 

seçim yapabilirsiniz. 

 

(6) Etiketler 

Oturumlarınıza oluştururken veya 

oluşturduktan sonra düzenleyip etiket 

ekleyerek oturumunuzun bulunurluğunu 

arttırdıysanız, etiket bölümüne oturum 

etiketini yazarak arama yapabilirsiniz. 

(7) Bağlı Gruplar 

Oturuma eklediğiniz kişi grupları üzerinden 

arama yapmak için kişi grupları 

bölümünden kişi grubu seçerek arama 

yapabilirsiniz. 

 

(8) Durum 

Durum bölümünden oturumun süren 

oturum, gelecek oturumlar, izlenebilir 

oturumlar ve geçmiş oturumlar durumuna 

göre arama yapabilirsiniz. Durumunu tümü 

seçerseniz tüm durumlara göre arama 

yapılır. 

 

(9) Temizle 

Temizle düğmesine tıklayarak girdiğiniz 

arama kriterlerini sıfırlayabilirsiniz. 

 

(10) Ara 

Tüm kriterlerinizi girdikten sonra “Ara” 

düğmesine tıklayarak arama işlemini 

gerçekleştirebilirsiniz. 

 

(11) Kapat 

Kapat düğmesine tıklayarak detaylı arama 

bölümünü kapatabilirsiniz. 
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11.9. Excel İşlemleri 
“Excel İşlemleri” düğmesine tıklayarak indireceğiniz şablonu doldurup aynı anda tüm sanal 

sınıf oturumlarınızı tek seferde oluşturabilirsiniz. 

 

“Excel İşlemleri” düğmesine tıklayınız. 

 

“Excel Şablon” indirme bağlantısına tıklayarak excel şablonunu indirin.  
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• Name: Oturumlarınızın adlarını NAME (Ad) sütununda yer alan hücrelere yazınız. 

• Despcription: Oturum açıklamalarınızı DESPCRİPTİON (Açıklama) sütununda yer alan hücrelere 

yazınız. 

• Tags: Oturum etiketlerinizi TAGS (Etiket) sütununda yer alan hücrelere yazınız. 

• Insructors: Oturum eğitmenlerinin kullanıcı adlarını INSTRUCTORS (Eğitmenler) sütununda yer 

alan hücrelere yazınız. 

• Start Date: Oturum başlama gün ve saatini STARTDATE (Başlama Zamanı) sütununda yer alan 

hücrelere yazınız. 

• Duration: Oturum süresini DURATION (Süre) sütununda yer alan hücrelere yazınız. 

• Pre-Partition Time: Oturum ön hazırlık süresini PREPARTITIONTIME (Ön Hazırlık Süresi) 

sütununda yer alan hücrelere yazınız. 

• Lang: Oturum dilini LANG (Dil) sütununda yer alan hücrelere yazınız. 

• Groups: Oturuma ekleyeceğiniz katılımcı gruplarını GROUPS (Gruplar) sütununda yer alan 

hücrelere yazınız. 

Tüm bilgileri ekledikten sonra excel şablonunu kaydedip kapatın. 

 

Excel şablonunu doldururken aşağıdaki kurallara dikkat ediniz. 

1. Etiket, eğitmen ve grup için birden fazla ekleme yapmak istiyorsanız bulunduğu hücreye yeni satır 

eklemelisiniz. Yeni satır eklemek istiyorsanız (Alt+Enter) kombinasyonunu kullanınız. 

2. Oturuma eğitmen eklemek için eğitmenin kullanıcı adını yazmalısınız. 

3. Oturum başlangıç tarihi (dd.MM.yyyy HH:mm, yyyy-MM-dd HH:mm - 01.02.2021 09:00, 2021-02-

01 09:00) gibi yazılmalıdır. 

4. Oturum dili için dil kodu seçeneği kullanılabilir. (Türkçe: 'tr-TR', İngilizce: 'en-US' yazmanız 

yeterlidir.) 

5. Eğitmen alanına yazdığınız kullanıcının tipi öğrenci bile olsa eğitmen olarak atanır.  
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“Excel Yükle” düğmesine tıklayınız. 

 

Yüklenen ve yüklenmesinde hata olan 

oturumsayıları gösterilecektir. “Sonucu Excel 

Olarak İndir” düğmesine tıklayınız. 

 

  

Excelin en solunda yer alan “Sonuç” dütununda 

eklenen oturumlar eklendi olarak görüntülenir. 

Eklenen oturumlar oturumlar sayfasında 

listelenir. 

 

11.10. Oturum Ekle 
Oturum ekle düğmesine tıklayarak yeni oturumlar ekleyebilirsiniz. 

 

“Oturum Ekle” düğmesine tıklayınız.  
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Oturum ekleme bölümü üç başlıktan oluşur. 

 

(1) Oturum Bilgileri 

Oturum bilgisi bölümünde sanal sınıfı kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Diğer ayarlara bakmadan sanal 

sınıf oturumunun adını, oturumun toplam süresini, oturumun başlamasını istediğiniz tarih ve saati 

ayarlayıp kaydettiğinizde sanal sınıf oturumunuz oluşturulmuş olacaktır. Oturum bilgileri başlığı 

altında diğer ayarlara detaylıca bakacağız. Oturuma katılımcı eklemek için oturum adına tıklayınız 

ve katılımcı listesi sekmesine tıklayınız. Açılan bölümde katılımcı ekle düğmesine tıklayarak 

katılımcılarınızı kolaylıkla ekleyebilirsiniz. 

 

(2) Arayüz Ayarları 

Arayüz bölümünde sanal sınıf oturumunun oturum içerisindeki ayarlarını yapmanızı sağlar. Arayüz 

Ayarları başlığında detaylandıracağız. 

 

(3) Katılım Seçenekleri 

Katılım seçenekleri bölümünde katılım formu ve bağlantısı oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz 

bağlantı adresini katılımcı veya öğrencilerinize göndererek form doldurarak derse katılmalarını 

sağlayabilirsiniz. Katılım seçenekleri başlığında detaylandıracağız.  
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11.10.1. Oturum Bilgileri 

Oturum bilgilerinizi girin ve sanal sınıfı oturumunuzu oluşturun. 

 

Yeni oturum ekle sayfası ilk olarak “Oturum Bilgileri” sekmesi ile açılır. Eğer oturum bilgileri 

sekmesinden başka bir sayfada açıldıysa veya diğer sekmelerden birine geçiş yaptıysanız, “Oturum 

Bilgileri” yazısına tıklayarak oturum bilgileri sekmesine geçiş yapabilirsiniz. 
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(1) “x” ESC: “X” ESC düğmesine tıklayarak yeni 

oturum ekleme işlemini iptal edebilirsiniz. 

 

(2) Oturum Adı: Oturum adı bölümüne sanal 

sınıf oturumunuz için uygun adı yazabilirsiniz. 

Örneğin; “Yunus YALIN Özel Ders #1” veya 

“12/C Sınıfı Biyoloji Dersi – Ders 2” ya da 

belirlediğiniz bir ders kodu ile “MAT101 – 

Faktöriyeller” olabilir. 

 

(3) Açıklama: Açıklama bölümüne dersinizin 

gidişatı hakkında bilgi, öğrencilere ders 

öncesi hazırlaması gerektiği kitapları veya 

ders öncesi hazırlı yapabilecekleri kaynaklar 

hakkında bilgi metinleri yazabilirsiniz. 

 

(4) Başlangıç Zamanı: Başlangıç zamanı 

bölümünde oturumunuzun başlama tarih ve 

saatini ayarlayabilirsiniz. Bu bölüme hiç 

dokunmazsanız. Oturum ekle düğmesine 

tıkladığınız zamandaki tarih ve saat ile 

otomatik olarak ders başlatılır. 

 

(5) Süre (dk): Süre bölümüne gireceğiniz dakika 

oturumun toplam ne kadar süreceğini 

gösterir. Daha önce eklediğiniz süreler 

kaydedilir. Bir sonraki oturumda dakikayı 

hemen seçebilirsiniz. En fazla 3600 dakikalık 

bir ders oluşturabilirsiniz. Dersiniz 

belirlediğiniz süreden fazla süreceği 

zamanlarda sanal sınıf oturumu içerisinde 

sanal sınıfın süresini uzatabilirsiniz. 

 

(6) Hazırlık Süresi (dk): Hazırlık süresi 

bölümünde eğitmen olarak derse girip; ders 

dokümanlarını yüklediğiniz, sistem testi 

yaptığınız ve sorularınızı ekleyebileceğiniz bir 

süredir. Bu süre oturum süresini etkilemez. 

Oturum süresi 60 dakika ve hazırlık süresi 15 

dakika olduğunda toplamda 1 saat 15 dakika 

sanal sınıfta kalabilirsiniz fakat ders süresi 1 

saat olarak görünecektir. Oturum esnasında 

sistem yöneticiniz izin verdiyse oturum 

süresini uzatabilirsiniz. 

 

(7) Dil: Dil düğmesine tıklayarak oturumun dil 

ayarını Türkçe veya İngilizce olarak 

seçebilirsiniz. Kullanıcılar isterlerse kendi 

kullanım dillerini oturum içerisinde 

değiştirebilir. 
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(8) Eğitmenler: Eğitmenler açılır listesine seçim yaparak veya eğitmen ismini kutucuğa yazdığınızda 

listelenen kullanıcıları seçerek sanal sınıf oturumunuza eğitmen ekleyebilirsiniz. 

 

(9) Etiketler: Oturumunuza etiket ekleyerek daha sonra oturumunuzu tekrar izlemek için 

aradığınızda eklediğiniz etiketlere göre arayarak daha kolay bulabilirsiniz. 

 

(10) Bağlı Gruplar: Sistem yöneticiniz her yılın başında kişi listelerini gruplar halinde oluşturarak özel 

sınıflar oluşturabilir. Bu grubu bir kere seçerek birden çok öğrenciyi aynı anda sanal sınıf 

oturumunuza ekleyebilirsiniz. Örneğin; 5-A Sınıfı Öğrencileri Grubu veya ders bazında Öğretim 

Yöntemleri – ÖY101 gibi gruplar oluşturabilirsiniz. 

 

(11) Oturum Bitince Tekrar İzleme Kaydı Oluşturulmasın: Oturum bitince tekrar izleme kaydı 

oluşturulmasını istemiyorsanız bu özelliği aktif ederek oturumlarınızın kaydının oluşmasını 

engelleyebilirsiniz. Dikkat: Bu özelliği aktif ederseniz oturum kurtarılamaz ve geri getirilemez. 

 

(12) Tekrar İzlemeye Erişimi Engelle: Oturum bitince oturumun tekrar izlemeye erişiminin 

engellemesini istiyorsanız bu özelliği aktif edebilirsiniz. Not: Bu oturumlar daha sonra yazılımsal 

olarak tekrar izlemeye açılabilir. 

 

(13) Oturumu Tekrarla: Sanal sınıf dersinizi dönem boyunca belli periyotlar ile tekrarlıyorsanız 

oluşturacağınız tek sanal sınıfın kendiliğinden tekrardan oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. 

 

Oturumu tekrarla özelliğini aktif ediniz.  
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Oturumu tekrarla özelliğini aktif ettikten sonra 

tekrarın nasıl olmasını isteğinize göre 

ayarlayabileceğiniz “Tekrar Günleri, Tekrarlama 

Kriteri, Oturum Sayısı veya Bitiş Tarihi ve 

Oturum İsimlendirme” ayarları çıkacaktır. Bu 

ayarları aşağıda inceleyelim. 

Tekrar Günleri: Tekrar günleri bölümünde 

haftanın hangi günlerinde sanal sınıf 

oturumunuzun tekrarlanması gerektiğini 

ayarlayabilirsiniz. Bu bölümde bir gün 

seçebileceğiniz gibi birden fazla gün de 

seçebilirsiniz. 

  
Tekrar Kriteri: Belirleyeceğiniz tekrar kriteri ile oturumlarınızı Oturum sayısı kadar tekrar et veya 

Bitiş tarihi kadar tekrar et olarak ayarlayabilirsiniz. 

Oturum Sayısı: Oturum sayısı kadar tekrar et 

seçeneğini seçtiğiniz zaman seçeneğin hemen 

sağında Oturum Sayısı bölümü belirir. Burada 

belirleyeceğiniz sayı kadar belirlenen günlerde 

oturum tekrarlanır. 

Bitiş Tarihi: Bitiş tarihi kadar tekrar et seçeneğini 

seçtiğiniz zaman seçeneğin hemen sağında Bitiş 

Tarihi bölümü belirir. Burada belirleyeceğiniz 

tarihe kadar belirlenen günlerde oturum 

tekrarlanır. 

 

Oturum İsimlendirme: Her oturumun 

birbirinden ayrılır bir isme sahip olması için 

oturum isimlendirme seçeneğini seçmelisiniz. 

Oturum isminizin sonuna sayı ekleyebilir veya 

oturum isminizin sonuna tarih ekleyebilirsiniz. Bu 

ekleyeceğiniz değişken ile oturumlarınız arasında 

rahatlıkla arama yapabilirsiniz. 

(14) İptal: İptal düğmesine tıklayarak yeni 

oturum ekleme işlemini iptal edebilirsiniz. 

 

(15) Kaydet: Kaydet düğmesine tıklayarak 

eklemiş olduğunu bilgiler ile sanal sınıf 

oturumunu oluşturmuş olursunuz.  
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11.10.2. Arayüz Ayarları 

Arayüz ayarları bölümünde sanal sınıf oturumunuzun içerisinde gerçekleştirilecek 

mesajlaşmalara sınırlamalar getirebilirsiniz. 

 

(1) ESC: Oturum oluşturma işlemini iptal etmek 

için ESC düğmesine tıklayabilirsiniz. 

 

(2) Oturum bittiğinde değerlendirilebilir: 

Kullanıcıların ve eğitmenlerin sanal sınıf 

bittikten sonra sistemi değerlendirdiği ve 

yorumladığı pencerenin açılıp 

açılmayacağını ayarlayabilirsiniz.  

 

(3) Tüm mesaj trafiği engellensin: Genel 

sohbet ve özel sohbet bölümlerine 

katılımcıların hiçbiri mesaj gönderemez. 

 

(4) Genel mesajlaşmayı engelle: Sadece genel 

mesajlaşma engellenir, yönetici ve özel 

mesaj gönderme işlemleri devam eder. 

 

(5) Sadece yetkililer katılımcıların mesajlarını 

görebilsin: Katılımcılar genel sohbet 

bölümünden yazı yazdıklarında sadece 

yönetici ve eğitmenler mesajları 

görüntüleyebilirken, diğer katılımcılar 

gönderilen mesajları göremezler. 

(6) Özel mesajlaşmayı engelle: Özel 

mesajlaşmayı engelle düğmesi 

tıklandığında tüm kullanıcıların özel mesaj 

göndermesi engellenir. 

 

(7) Yetkililere özel mesaj gönderimini 

engelle: Katılımcılar yetkililere özel mesaj 

gönderemezler, yetkililer kendi aralarında 

özel mesajlaşma gerçekleştirebilir. 

 

(8) Kullanıcılara özel mesaj gönderimini 

engelle: Yetkililerin kullanıcılara özel mesaj 

göndermeleri engellenir. 

 

(9) Yeni mesaj sesini kapat: Yeni mesaj 

geldiğinde oluşan sesin kapatılmasını 

sağlar. 

 

(10) Her yeni mesaj için sesi çal: Her yeni 

mesaj geldiğinde bir bildirim sesi çalmasını 

sağlar. 
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(11) Her yeni mesaj için tarayıcı bildirimi 

göster: Her yeni mesaj geldiğinde 

bilgisayar ekranınızın sağ alt köşesinde bir 

bildirim görmenizi sağlar. 

 

(12) Kullanıcılar kamera ve mikrofon açıp 

kapatabilsin: Ayar seçilirse kullanıcılar 

kendi kamera ve mikrofonlarını açabilir ve 

kapatabilir. 

 

(13) Puan bazlı yoklamayı etkinleştir: Puan 

bazlı yoklama alınmaya başlanacaktır. 

Yoklama oturum boyunca değişken 

zamanlarda öğrencileri gösterilir. 

 

(14) Ders bittiğinde mesajlaşma geçmişini 

temizle ve tüm mesaj içeriklerini sil. 

(Tekrar izlemelerde mesajlar 

görünmeyecektir.): İzleyicilerin derse 

daha iyi odaklanmalarını sağlamak için 

tekrar izlemelerde mesajlar silinecek ve 

görünmeyecektir. 

 

(15) İptal: İptal düğmesine tıkladığınızda sanal 

sınıf oluşturma işleminiz iptal olacaktır. 

 

(16) Kaydet: Kaydet düğmesine tıklayarak sanal 

sınıf oturumunu oluşturabilirsiniz. Not: 

Oturum Bilgilerinin doldurulmuş olması 

gerekmektedir. 

Oturum oluşturulduktan sonra oturumu düzenlerken ara yüz ayarları bölümünde “Başlık Logosu” ve 

“Oturum Logosu” görsellerini değiştirebilirsiniz. 

 

11.10.3. Katılım Seçenekleri (Form İle Katılım) 

Katılımım seçeneklerinde form ile katılım seçeneğini aktif edebilirsiniz. Bu seçeneği aktif ettikten 

sonra size bir bağlantı verilir. Bu bağlantıyı paylaşarak katılımcıların oturuma kendi bilgilerini 

doldurarak katılmalarını sağlayabilirsiniz. Oturumu oluşturduktan sonra oturumu düzenleyerek formu 

aktif edebilirsiniz. Oturum form bağlantısını alamıyorsanız oturumu oluşturduktan sonra düzenleyerek 

formu aktif edip oturum bağlantısını alabilirsiniz.  
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“Form ile kayıt olmaya izin ver.” özelliğini aktif edelim. 

 

(1) ESC: ESC düğmesine tıklayarak oturum 

oluşturmayı veya oturumu düzenliyorsanız 

form oluşturmayı iptal edebilirsiniz. 

 

(2) Kayıt Denetimi: Kayıt denetimi bölümünde 

kullanıcılar form ile oturuma kayıt 

gerçekleştirildikten sonra sadece katılım 

bağlantısı gösterilebilir veya kullanıcıların 

kayıt oldukları e-posta adreslerine katılım 

bağlantısı ile davetiye gönderilebilir. 

(3) Kapasite: Form ile sanal sınıf oturumuna en 

fazla kaç kişi kayıt olabileceğini kapasite 

bölümünde belirleyebilirsiniz. 

 

(4) Kapanma Zamanı: Formun en son 

kullanılabileceği zamanı kapanma zamanı 

bölümünde belirleyebilirsiniz. Kapanma 

zamanından sonra form ile kayıtlar 

gerçekleştirilemeyecektir. 
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(5) Ad: Ad zorunlu bir alandır. İstenirse açıklama 

eklenebilir. Gösterilme sırası değiştirilebilir. 

Bu bölüm kaldırılamaz. Alan tipi 

değiştirilemez. 

 

(6) Soyad: Soyad zorunlu bir alandır. İstenirse 

açıklama eklenebilir. Gösterilme sırası 

değiştirilebilir. Bu bölüm kaldırılamaz. Alan 

tipi değiştirilemez. 

 

(7) E-Posta: E-Posta zorunlu bir alandır. İstenirse 

açıklama eklenebilir. Gösterilme sırası 

değiştirilebilir. Bu bölüm kaldırılamaz. Alan 

tipi değiştirilemez. 

 

(8) Telefon: E-Posta zorunlu bir alandır. İstenirse 

açıklama eklenebilir. Gösterilme sırası 

değiştirilebilir. Bu bölüm kaldırılamaz. Alan 

tipi değiştirilemez. 

 

(9) Kullanım şartlarını kabul ediyorum: 

Kullanım şartlarını kabul ediyorum zorunlu bir 

alandır. İstenirse açıklama eklenebilir. 

Gösterilme sırası değiştirilebilir. Bu bölüm 

kaldırılamaz. Alan tipi değiştirilemez. 

(10) Yeni form alanı yazın: Kullanıcılardan 

başka bilgiler istemek için yeni form 

alanları ekleyebilirsiniz. Form alanı adını, 

açıklamayı, zorunluluk durumunu, 

sıralamayı ve alan tipini değiştirebilirsiniz.  

 

 
 

(11) Oluştur: Oluştur düğmesine tıklayarak 

oturumu ve formu oluşturabilirsiniz. Form 

oluşturulduğunda “Form Erişim Linki” 

bölümünde form bağlatışı belirecektir. 

Kopyalayıp istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. 

 

(12) İptal: İptal düğmesine tıklayarak oturum 

oluşturmayı veya oturumu düzenliyorsanız 

form oluşturmayı iptal edebilirsiniz. 

Örnek Oturum Bağlantısı: https://plus.Sınıf 365.com/enroll/65f7a4hj-r48o-6548-6234-6gf7l8f3lerp 

  

https://plus.perculus.com/enroll/65f7a4hj-r48o-6548-6234-6gf7l8f3lerp
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12. Örnek Bir Sanal Sınıf Oluşturalım 

  
(1) Eğitmen hesabınız ile Sınıf 365 sistemine 

giriş yapınız. 

 

(2) Oturumlar düğmesine tıklayınız. 

 

  
(3) Oturum Ekle düğmesine tıklayınız. 

 

(4) Oturum Adı bölümüne sanal sınıf 

oturumunuzun adını yazınız. 

 

  
(5) Süre (dk) bölümüne sanal sınıfınızın dakika 

cinsinden ne kadar süreceğini yazınız. 

(6) Oturumu hemen başlatmak istemiyorsanız 

başlamasını istediğiniz tarih ve saati seçiniz. 
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(7) Bağlı Gruplarınız var ise grupları seçiniz. 

 

(8) Kaydet düğmesine tıklayarak oturumu 

kaydediliniz. 

 

  
(9) Oturumlar sayfasında eklemiş olduğunuz 

oturumun en sağında yer alan üç noktaya 

tıklayınız. 

 

(10) Katılımcılar düğmesine tıklayınız. 

 

  
(11) Sağ üstte yer alan Katılımcı Ekle düğmesine 

tıklayınız. 

(12) Sistemde yer alan kullanıcıları kullanıcı bul 

üzerinden bulup seçerek ve sistemde yer 

almayan kullanıcıları dış katılımcı ekle 

bölümünden bilgileri ekleyip listeye ekle 

diyerek katılımcıları oluşturabilirsiniz. 
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(13) Katılımcıları oluşturduktan veya seçtikten 

sonra Kaydet ve Kapat diyerek katılımcıların 

oturuma eklenmesini sağlayınız. 

(14) Oturumun zamanı geldiğinde oturumlar 

sayfasında başladı olarak görünecektir. 

  
(15) Katıl düğmesine tıklayarak oturuma 

katılabilirsiniz. 

(16) Sanal sınıfı gerçekleştirebilirsiniz. 

 

13. Başlayan Oturuma Panelden Katılma 
Başlayan oturumlarınıza ana sayfada yer alan “Bugünkü Oturumlar” bölümünden başladı 

yazan oturuma tıklayarak giriş yapabilirsiniz. 

  
(1) Bugünkü Oturumlar Bölümü 

Başlayan oturumların üzerinde başladı olarak 

uyarı berlirir. Oturum adının üzerine tıklayınız. 

(2) Sanal Sınıfa Giriş 

Artık sanal sınıfa giriş yaptınız. Sağ üstte 

yanıp sönen başlat düğmesine tıklayıp dersi 

başlatmayı unutmayın. 
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 Oturumlar sayfasına geçiş yaptıktan sonra oturumlar sayfasında listelenen sanal sınıflar arasında 

başlayan oturumun başlangıç tarihinin solunda yer alan “Katıl” düğmesine tıklayarak ya da durum 

sütununun sağında yer alan üç noktaya tıkladıktan sonra açılan listeden “Katıl” düğmesine tıklayarak 

sanal sınıf oturumunuza giriş yapabilirsiniz. 

 

 

(1) Katıl Düğmesi 

Oturumlar sayfasında oturumlar başladıktan 

sonra oturumun başlangıç tarihini solunda 

“Katıl” düğmesi belirir. Katıl düğmesine 

tıklayarak oturuma geçiş yapabilirsiniz. 

  

  
(2) Oturum Seçeneklerinden “Katıl” 

Oturum başladıktan sonra durum sütununda 

oturumun başladığı bilgisi görüntülenir. 

Durum sütununun sağında bulunan üç 

noktaya tıkladıktan sonra “Katıl” düğmesine 

tıkladıktan sonra sanal sınıfa geçiş 

yapabilirsiniz. 

(3) Sanal Sınıfa Giriş 

Artık sanal sınıfa giriş yaptınız. Sağ üstte 

yanıp sönen başlat düğmesine tıklayıp dersi 

başlatmayı unutmayın. 

 

 

 

Sınav365 – Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Oturum)’a geçiş yaparak oturum detaylarını 

görüntüleyebilirsiniz. 

 

https://yardim.kampus365.com/x/8M4vAw  

https://yardim.kampus365.com/x/8M4vAw
https://yardim.kampus365.com/x/8M4vAw
https://yardim.kampus365.com/x/8M4vAw
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Kılavuz Güncelleme Notları 

Sürüm Tarih Yazar Değişiklikler 

v3.10 17.05.2021 Yunus YALIN Güncelleme 

• Kullanıcıların kendi kameralarını açabilme özelliği eklendi. 

v3.11 01.08.2022 Yunus YALIN Güncelleme 

• Tüm görsellerde güncelleme yapıldı. 

• 16. Bölümler ve İşlevleri güncellendi. 

• 16.2. Ortak Alan Bölümü güncellendi. 

• 16.3. Paylaşım Düğmesi güncellendi. 

• 16.4. Ortak Alan Yönetim Araçları güncellendi. 

• 16.5. Oturumu Başlat, Ara Ver ve Ayrıl güncellendi. 

• 16.9.4. Sorular Sekmesi güncellendi. 

• 16.9.5. Ara Yüz Ayarları Sekmesi güncellendi. 

Yeni Başlıklar 

• 5.6. Aktiviteler Soru Havuzu Düğmesi 

• 5.15. Takvimim Bağlantısı 

• 8. Panel Aktiviteler Soru Havuzu Sayfası 

o 8.1. Yeni Klasör Ekle 

o 8.2. Klasörler ve Ortak Sorular 

o 8.3. Yeni Soru Ekle 

o 8.4. Detaylı Soru Arama 

o 8.5. Soruları Düzenleme 

o 8.6. Soruları Silme 

• 16.3.4. 2. Kamera 

• 16.3.5. Çalışma Grupları Oluştur 

• 16.9.4.1. Soru Havuzu Düğmesi 

• 16.9.5.1. Profil Fotoğrafı Değiştir 

• 16.9.5.2. Tüm Mesaj Trafiği Engellensin 

• 16.9.5.3. Genel Mesajlaşmayı Engelle 

• 16.9.5.4. Sadece yetkililer (yönetici ve eğitmenler), 

katılımcıların mesajlarını görebilsin 

• 16.9.5.5. Özel Mesajlaşmayı Engelle 

• 16.9.5.6. Yetkililere Özel Mesaj Gönderimini Engelle 

• 16.9.5.7. Kullanıcılara Özel Mesaj Gönderimini Engelle 

• 16.9.5.8. Yeni Mesaj Sesini Kapat 

• 16.9.5.9. Her yeni mesaj için sesi çal 

• 16.9.5.10. Her yeni mesaj için tarayıcı bildirimi göster  

• 16.9.5.11. Tüm Kullanıcılar kamera ve mikrofon açıp 

kapatabilsin. 

• 16.9.5.12. Puan bazlı yoklamayı etkinleştir. 
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• 16.9.5.13. Ders Bittiğinde Mesajlaşma Geçmişini Temizle 

ve Tüm Mesaj İçeriklerini Sil 

• 16.9.5.14. Mesajlaşma Geçmişini Şimdi Sil 

• 16.9.5.15. Tüm Mesajlaşmaları İndir 

 


