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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. Kullanıcı 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) Geri Bildirim Düğmesi 

Sınıf 365+ geri bildirim formuna ulaşmanızı 

sağlayan düğmedir. 

 

(5) Dil Değiştirme Düğmesi 

Kullanım dilinizi Türkçe veya İngilizce 

olarak seçmenizi sağlayan düğmedir. 

 

(6) Profil Düğmesi 

Kişisel ayarlarınızı yapma ve oturumdan 

çıkma işlemi için kullanılan düğmedir. 

 

(7) Bugünkü Oturumlar 

Sisteme giriş yaptığınız gün gerçekleşecek 

oturumlar bu bölümde listelenir. 

 

 

(8) Gelecek Oturumlarım 

Bu bölümünde gelecekte 

gerçekleştireceğiniz oturumlar listelenir. 

(9) Geçmiş Oturumlarım 

Bu bölümünde geçmişte gerçekleştirdiğiniz 

oturumlar listelenir. 

 

(10) Hoş Geldiniz Mesajı 

Bu bölümde hoş geldiniz mesajı ile isim ve 

soy isminiz yer alır. 

 

(11) Son Giriş Zamanınız 

Bu bölümde oturuma son giriş zamanınız 

yer alır. 

 

(12) Takvimim Bağlantısı 

Oturum listesini takvim biçiminde 

göreceğiniz pencere açılır. 

 

(13) Tüm Oturumlarım Bağlantısı 

Bağlantıya tıklandığında Oturumlar 

bölümüne geçiş yapılır. 

 

(14) Bilgilerimi Düzenle Bağlantısı 

Bağlantıya tıklandığında sağ Üstteki Profil 

> Ayarlar bölümüne geçiş yapılır. 

 

(15) Şifre Değiştir Bağlantısı 

Bağlantıya tıklandığında sağ üstteki Profil 

> Ayarlar > Şifreyi Değiştir bölümüne 

geçiş yapılır. 

 

(16) 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. Geri Bildirim Düğmesi 
Sınıf 365+ geri bildirim formuna ulaşmanızı sağlayan düğmedir. Hata, iyileştirme ve yeni 

özellik isteklerinizi bize bildirebilmenizi sağlayan bir form bize gönderebilirsiniz. 

 

5.5. Dil Değiştirme Düğmesi 
Dünya simgesine tıklayarak dilinizi Türkçe veya İngilizce olarak değiştirebilirsiniz. 

 

5.6. 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. 
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5.7. 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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5.8. 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. 

 

5.9. 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. 

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

 

5.11. Son Giriş Zamanınız 
Bu bölümde oturuma son giriş zamanınız yer alır. 
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5.12. 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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5.13. Tüm Oturumlarım Bağlantısı  
“Tüm Oturumlarım" bağlantısına tıklandığında “Oturumlar” sayfasına geçiş yapılır. 

 

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

yapılır. 

 

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

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

 

 

6. 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. 
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(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. 
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7. 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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8. 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) Başlıklara Göre Sıralama 

Oturum adı, başlangıç ve süre değerlerine 

göre oturumları a’dan z’ye veya z’den a’ya 

sıralama yapabilirsiniz. 

(5) Filtre 

Filtre yazısına tıklayarak oturumu farklı 

durumlara göre filtreleyerek 

sıralayabilirsiniz. 

 

 

(6) Ara 

Detaylı ara yazısına tıklayarak belirlediğiniz 

farklı kriter veya kriterlere göre oturumlar 

arasında arama yapabilirsiniz. 

 

 

 

(7) Ders Seçenekleri 

Oturum satırlarında durum sütunun sağında 

yer alan üç noktaya tıklayarak başlayan 

dersin seçeneklerine ulaşabilirsiniz. 
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8.1. 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. 

 

8.2. 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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8.3. Oturum Listesi 
Oturumlar sayfasında oturumlar satırlar halinde listelenir. Oturum listesini inceleyelim. 

 

(1) 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. 

 

(2) Katıl ve Tekrar İzleme Düğmeleri: Katıl 

düğmesine tıklayarak oturuma katılabilir ve 

tekrar izle düğmesine tıklayarak 

tamamlandıktan sonra paketlenmiş 

oturumların tekrar izlemesi yapılabilir. 

 

(3) Başlangıç: Başlangıç sütununda oturumların 

başlayacağı tarih ve saat yer alır. Başlangıç 

yazısının sağında yer alan üç çizgiye 

tıklayarak oturum adına göre sıralama 

yapabilirsiniz. 

 

(4) Süre: Süre sütununda oturumun toplam ne 

kadar süreceği görüntülenir. Süre yazısının 

sağında yer alan üç çizgiye tıklayarak oturum 

adına göre sıralama yapabilirsiniz. 

(5) Katılımcılar: Katılımcılar sütununda oturuma 

ne kadar kişinin katılacağı görüntülenir. 

 

(6) 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. 

 

(7) Ders Seçenekleri: Ders seçeneklerine 

ulaşmak için üç noktaya tıklanır. Ders 

seçeneklerinde; detaylar, dosyalar, katıl ve 

tekrar izle seçenekleri yer alır. 
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(8) İlk Sayfaya Git Düğmesi: “<<” Oturum 

listesinin alt ortasında soldan birinci 

düğmeye tıklayarak oturumlar sayfasında 

ilk sayfaya geçiş yapabilirsiniz. 

 

(9) Önceki Sayfaya Git Düğmesi: “<” 

Oturum listesinin alt ortasında soldan ikinci 

düğmeye tıklayarak oturumlar sayfasında 

önceki sayfaya geçiş yapabilirsiniz. 

 

(10) Oturum Sayıları: Sayfada görünen 

oturumların kaçıncı oturumdan kaçıncı 

oturuma kadar olduğu ve toplam oturum 

sayısı bu bölümde yer alır. 

(11) Sonraki Sayfaya Git Düğmesi: “>” 

Oturum listesinin alt ortasında sağdan 

ikinci düğmeye tıklayarak oturumlar 

sayfasında sonraki sayfaya geçiş 

yapabilirsiniz. 

 

(12) Son Sayfaya Git Düğmesi: “>>” Oturum 

listesinin alt ortasında sağdan ilk düğmeye 

tıklayarak oturumlar sayfasında son sayfaya 

geçiş yapabilirsiniz. 

 

 

 

8.4. Başlıklara Göre Sıralama 
Oturum adı, başlangıç ve süre değerlerine göre oturumları a’dan z’ye veya z’den a’ya 

sıralama yapabilirsiniz. 
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8.5. Filtre 
Oturumu farklı durumlara göre filtreleyerek sıralayabilirsiniz. 

 

“Filtre: Tümü” yazısına tıklayınız. 

  

“Tümü” düğmesine tıklayınız. 

 

 

Tümü seçimi yaptığınızda tüm oturumlar 

listelenecektir. 

 

  

“Süren Oturumlar” düğmesine tıklayınız. 

 

Süren oturumlar seçimi yaptığınızda sadece 

durumu “Başladı” olarak görünen oturumlar 

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

durumu “Henüz Başlamadı” olarak görünen 

oturumlar listelenecektir. 

 

  

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

“Videoya Çevrilmiş” olarak görünen oturumlar 

listelenecektir. 

 

8.6. 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) 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. 

(6) Etiketler: Oturumlarınıza oluştururken veya 

oluşturduktan sonra düzenleyip etiket 

ekleyerek oturumunuzun bulunurluğunu 

arttırdıysanız, etiket bölümüne oturum 

etiketini yazarak arama yapabilirsiniz. 

 

(7) Temizle: Temizle düğmesine tıklayarak 

girdiğiniz arama kriterlerini sıfırlayabilirsiniz. 

 

(8) Ara: Tüm kriterlerinizi girdikten sonra “Ara” 

düğmesine tıklayarak arama işlemini 

gerçekleştirebilirsiniz. 

 

(9) Kapat: Kapat düğmesine tıklayarak detaylı 

arama bölümünü kapatabilirsiniz. 

 

8.7. 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. 

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

Katıl: Katıl düğmesine tıklayarak başlayan sanal sınıfa giriş yapabilirsiniz. 

Tekrar İzle: Bitmiş ve paketlenen oturumları tekrar izleyebilirsiniz. 

 

8.7.1. Detaylar 

Detaylar sayfasında oturum ile ilgili detayları görebilirsiniz. 

 

“Detaylar” düğmesine tıklayınız. 
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(1) Detaylar Sayfası: Oturum hakkında detay 

bilgilerin yer aldığı sayfadır. 

 

(2) Dosyalar (Sayfa): Oturum içerisindeki 

dosyalar sayfasına eklediğiniz dosyalar 

sadece oturum içerisinde kullanılır. 

 

(3) Ders Oturumunun Logosu: Sanal sınıf 

içerisinde sol üstte yer alan logo görünür. 

Oturum logosunu sadece yönetici 

değiştirebilir. 

 

(4) Ders Eğitmenlerinin Adı: Derse eklene 

eğitmenler bu bölümde sırasıyla listelenir. 

 

(5) Sanal Sınıfı Oluşturan Kişi: Sanal sınıfı 

oluşturan kişinin adı bu bölümde gösterilir. 

 

(6) Sanal Sınıfın Adı: Sanal sınıfın adı bu 

bölümde gösterilir. 

 

(7) Başlangıç Zamanı ve Durum: Sanal sınıf 

başlangıç zamanı ve durumu bu bölümde 

gösterilir. (Henüz Başlamadı, Yaklaşıyor, 

Başladı, Bitti ve Paketlendi.) 

(8) Süre (Gösterim): Sanal sınıfın toplam 

süresi bu bölümde görüntülenir. 

 

(9) Geçen Süre (Gösterim): Sanal sınıf 

başladıktan sonra geçen süre bu bölümde 

görüntülenir. 

 

(10) Katılımcılar Listesi (Gösterim): Katılımcı 

sayılarının gösterildiği bölümdür. 

 

(11) Toplam Katılımcı Sayısı: Dış katılımcı ve 

yerel katılımcıların toplamı bu bölümde 

gösterilir. 

 

(12) Dış Katılımcı Sayısı: Oturuma eklene dış 

katılımcı sayısı bu bölümde gösterilir. 

 

(13) Yerel Katılımcı Sayısı: Sisteme kayıtlı yerel 

katılımcı sayısı bu bölümde gösterilir. 

 

(14) Yetkili Eğitmen Sayısı: Sanal sınıfta yetkili 

eğitmen sayısı bu bölümde gösterilir. 

 

(15) Gruplar (Gösterim): Sanal sınıfa eklenen 

kişi gruplarının adları gösterilir. 
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8.7.2. Dosyalar 

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

tıklayabilirsiniz. 

  
“Dosyalar” düğmesine tıklayınız. Oturum öncesi ve içerisinde eklenen dosyalar, 

dosyalar sayfasında görüntülenebilir, açabilir, 

dosyaları indirebilir ve dosyalar arasında arama 

yapılarak dosya arama işlemi yapılabilir. 

 

8.7.3. 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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8.7.4. 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. 

 

9. Kayıt Formu Doldurarak Başlayan Oturuma Katılma 

veya Kayıt Olma 
Eğitmenler oturum öncesi kullanıcıların oturuma kendilerinin kayıt olmasını istediğinde veya 

sanal sınıf oturumu esnasında oturumuna yeni bir katılımcının eklenmesini istediğinde davet et 

özelliğini kullanabilir. Katılımcının form doldurarak sana sınıf oturumuna katılmasını sağlayabilirsiniz. 

  

Eğitmen kullanıcısı davet Et 

düğmesine tıklar. 

Karşısına çıkan penceredeki form katılım bağlantı linkini 

kopyalar ve öğrencilere gönderir. 
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Eğitmen oturum katılın bağlantısını kopyalayarak oturuma davet etmek istediği kişilere bu 

bağlantıyı gönderip oturuma katılmalarını sağlayabilir.  

Örneğin: https://plus.Sınıf 365.com/enroll/734fcdee-d986-406f-9cc3-8248e34a079d 

  
Katılımcılar ad, soyad ve e-posta bilgilerini girip 

kaydet düğmesine tıklarlar. 

Katılımcıya davet bağlantısı gösterilir ve e-posta 

adresine davet e-postası gönderilir. 

  

10. Panelden Başlayan Oturuma 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. 

 

 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.   
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(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. 
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Kılavuz Güncelleme Notları 

Sürüm Tarih Yazar Değişiklikler 

v3.11 23.10.2022 Yunus YALIN Güncelleme 

• Tüm görsellerde güncelleme yapıldı. 

• Bölümler ve İşlevleri güncellendi. 

• Ortak Alan Bölümü güncellendi. 

• Paylaşım Düğmesi güncellendi. 

• Ortak Alan Yönetim Araçları güncellendi. 

• Ayrıl güncellendi. 

• Sorular Sekmesi güncellendi. 

Yeni Başlıklar 

• Ara Yüz Ayarları Sekmesi eklendi. 

• Profil Fotoğrafı Değiştir 

• Takvimim Bağlantısı 

• 2. Kamera 

• Çalışma Grupları 

• Tüm Kullanıcılar kamera ve mikrofon açıp kapatabilsin. 

• Puan bazlı yoklama 

 

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

görüntüleyebilirsiniz. 

 

https://yardim.kampus365.com/x/vP8vAw 

 

https://yardim.kampus365.com/x/vP8vAw
https://yardim.kampus365.com/x/vP8vAw
https://yardim.kampus365.com/x/vP8vAw

