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Eğitmeniniz ilgili haftada ders programınız doğrultusunda canlı ders aktivitesi eklediğinde 

belirlenen zamanda sanal sınıfa katılabilirsiniz. Profilinizin ilk sayfasında (yakında başlayacak 

etkinlikler) canlı ders etkinliğine yönelik bilgilendirme mesajını görebilirsiniz.  

 

Canlı ders linkini sanal sınıf aktivitesi olarak ders sayfanızda görebilirsiniz. Canlı ders zamanı 

geldiğinde sanal sınıfa katılabilirsiniz.  

 

 

Eğitmeniniz belirlenen saatte sanal sınıfı başlatmadan ve giriş yapmadan sanal sınıfa giriş 

yapamazsınız. Bu doğrultuda aşağıdaki şekilde uyarı mesajı alacaksınız. 

 

 

NOT: Canlı derslere mobil cihazlarınızdan sorunsuz erişim için Google Store ya da Apple Store 

aracılığıyla “Puffin Web Browser” uygulamasını indirebilirsiniz ve sisteme bağlanabilirsiniz.  
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Sanal sınıfa giriş yaptıktan sonra aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşırız. Ortadaki geniş alanda 

eğitmenimizin yüklediği doküman (ders sunusu gibi) yer almaktadır. Sağ üstteki alanda 

eğitmenimizin kamera görüntüsünü (eğer açıksa) görebiliriz. Canlı dersteki kullanıcıları 

kullanıcı listesinden görebiliriz. Eğitmeninize soru sormak için alt alanda bulunan sohbet 

alanını kullanabilirsiniz. Ayrıca sağ alta taraftaki menüden “Soru soracağım” seçeneğini 

seçebilirsiniz.   

 

Canlı ders esnasında ses, görüntü sorunlarında eğitmeninize sohbet bölümünden mesaj 

gönderebilirsiniz. Canlı ders oturumları sisteme kaydedilmektedir. Bu yüzden 

katılamadığımız canlı dersleri, sistem üzerinden kayıtlarından izleyebilirsiniz. Sanal sınıf 

kayıtları canlı ders yapıldıktan sonraki derse kadar yayında kalacaktır. Bir sonraki ders önceki 

canlı ders kayıtları yayından kaldırılacaktır. Yani yeni canlı ders kayıtlarına tekrar 

ulaşamayacaksınız.   

NOT: Mobil cihazlarda web tarayıcısı olarak flash destekli “Puffin Web 

Browser” uygulamasını kullanabilirsiniz. Canlı ders kayıtlarını da  “Puffin Web 

Browser” tarayıcısını mobil cihazınıza kurarak tekrar izleyebilirsiniz. Ayrıca bu 

tarayıcıyla sisteme sorunsuz bağlanabilir, videoları sorunsuz web ortamında 

izleyebilirsiniz. “Puffin Web Browser” tarayıcısı mobil cihazlarda Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Safari gibi web tarayıcılarına göre Flash destekli olmasından dolayı, ders 

aktivitelerini görüntülemede daha verimli çalışmaktadır.  Soru ve görüşlerinizi uzaktan 

eğitim sitesinden “Buzem’e Yazın” sekmesinden ya da aşağıda bulunan iletişim 

adreslerinden bize iletebilirsiniz.  
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