
ADUZEM Uzaktan Eğitim Portalı
Kullanımı Sırasında Yaşanabilecek Aksaklıklar

ve Çözüm Yolları

#EvdeKalADUdenUzaktanEgitimAl

Detaylı  yardım  için  evdekal .adu .edu .tr  portalında  yer  alan
yardım  menusunu  ziyaret  ediniz .

Bizi takip edin: twitter.com/aduzem

PORTALA GİRİŞ
Uzaktan eğitim portalına girmek için

evdekal.adu.edu.tr adresine ADÜ e-postanız ve

şifreniz ile giriş yapmanız gerekmektedir. Eğer portal

üzerinde birden fazla rolünüz varsa işlem yapacağınız

rolü seçmeniz gerekmektedir.

BAĞLANTI KURULACAK
ARAÇLAR
İnternet bağlantısı kurabildiğiniz bilgisayar (dizüstü ya

da masaüstü) ve mobil cihazlarla (cep telefonu ya da

tablet) portala giriş yapabilirsiniz. Görüntü ve sesinizi

paylaşmanızı sağlayan kamera ve mikrofon

donanımları araçlarda bulunmalıdır.

ETKİLEŞİMLİ DERS
AÇMA

Etkileşimli (canlı) dersler, ilgili dersin

ilk gün ve saatinde portala giriş yapılarak senkron

(eşzamanlı) olarak başlatılması gerekmektedir.

Öğretim elemanının görüntü ve ses ayarlarını

optimum verimlilikte sağlaması gerekmektedir.

DERSTE ETKİLEŞİM
KURMA
Etkileşimli derste öğrenciler uygulamanın sohbet

bölmesinden yazılı mesaj bırakabilirler. Eğer görüntü

ya da ses medyalarını paylaşmak istiyorlarsa bu

sohbet bölmesini kullanarak sizden yazılı olarak izin

istemeleri gerekmektedir. 

DERS DEVAM DURUMU
Uzaktan öğretim portalı üzerinde öğrencilerin canlı

derslere katılma, ders videolarını izleme ve ders

dokümanlarını takip etme ile ilgili işlem kaydı

tutulmaktadır. Bu doğrultuda devam çizelgesi

oluşturulabilecektir.



Porta la  Dair
 

OLASI SORUNLARA KARŞI ÇÖZÜMLER

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

Ders dokümanı
yükleme

Kamera/mikrofon
erişimi sorunu

Doküman erişime
kapalı

- Toplantıya katılırken
görüntü/ses aktarımı için
kamera/mikrofon erişimine
izin vermelisiniz.

- Toplantıya katıldıktan sonra
ekranın orta kısmındaki
kamera/mikrofon simgelerini
tıklayınız.

Ses yankılanıyor
Bağlı bulunan
mikrofonlarınızdan yalnız
birini etkinleştirin.

Katılımcıların mikrofonlarını
kapatınız.

Ders sunumu, notu ya da
yardımcı doküman ekledikten

sonra ilgili haftanın
dokümanına ulaşabilmeleri

için yüklemeyi
gerçekleştirdiğiniz yerden,

erişime açma işlemini
yapmanız gerekmektedir.

Siz öğretim elemanlarımızın portal
üzerinde karşılaşabileceği sorunlara dair
hızlı çözümleri sunduk. Eğer aradığınız
cevabı bulamadıysanız, portal
üzerinden e-destek talebi açabilirsiniz.

Görüntü ve ses
kalitesi sorunu

   Görüntüyü devre dışı bırakın,

mobil cihazdan bağlanın.

Diğer tarayıcı sekmelerini ve
uygulamaları kapatın.

VPN yazılımını devre dışı
bırakın.

Antivirüs, güvenlik duvarı ya
da diğer güvenlik yazılımlarını

devre dışı bırakın.

Ağ bağlantısı
performansını iyileştirin.

Etkileşimli derse
misafir ekleme

Bir etkileşimli ders açtığınızda o
derse yalnızca ilgili şubedeki

öğrenciler erişebilir. Ancak
dışarıdan bir katılımcı eklemek
istediğinizde Google Meet'in

katılımcı ekleme seçeneklerini
kullanmanız gerekmektedir.

Bağlantıdan düştüm 

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


