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Sisteme Giriş Yapma
Uzaktan eğitim sistemine giriş yapabilmek için aşağıdaki yönlendirmeleri uygulayınız.
1. Herhangi bir web tarayıcısını açınız. (Google Chrome, İnternet Explorer, Opera vb.)
2. Web tarayıcınızın adres satırına (url kısmına)(Şekil-1 de gösterildiği gibi)
uzaktanegitim.ankaratasarim.com bağlantı adresini yazarak Ankara Tasarım Akademi
Uzaktan Eğitim Sistemine ulaşabilirsiniz.

Şekil - 1

3. Açılan pencerenin sağ tarafında bulunan (Şekil-2) platforma erişim kısmından sizlere
özel olarak iletilen kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazarak GİRİŞ YAP düğmesine tıklayınız.

Şekil - 2
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Canlı Derslere Erişim
Canlı derslerinize erişebilmek için aşağıdaki adımları uygulayınız.
1. Derslere ulaşabilmek için sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir. Giriş
yaptığınızda uzaktan eğitim sisteminin ana sayfa ekranına yönlendirileceksiniz.
Karşınıza gelen sayfada Derslere genel bakış alanı altında eğitim aldığınız dersler
aktiftir. (Şekil-3)

Şekil - 3

2. Katılmak istediğiniz eğitimin ismine tıklayarak derse giriş sağlayınız.
3. Açılan sayfada haftalık dersleriniz sıralanacaktır. Canlı derse katılabilmek için
dersinizin olduğu güne ait CANLI DERS linkine tıklayınız. (Şekil-4)

Şekil - 4
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4. Canlı ders linkine tıkladıktan sonra karşınıza gelen ekranda canlı ders bağlantısını
göreceksiniz. Ders saatinizden 10 dk önce oturum aktif hale gelecektir. Oturum aktif
geldikten sonra OTURUMA KATIL butonuna tıklayınız. (Şekil-5)

Şekil - 5

5. Oturuma katıldıktan sonra karşınıza canlı ders programı gelecektir. Derse
katılabilmek için MİKROFON butonunu tıklayınız. (Şekil-6)

Şekil - 6
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6. Derslerimiz karşınıza çıkan ekranda gerçekleşecektir. (Şekil-7)

Şekil - 7

7. Panel altındaki MİKROFON simgesini kullanarak sesinizi açıp kapatabilirsiniz. (Şekil-8)
8. KAMERA simgesinizi kullanarak kameranızı kapatıp açabilirsiniz. (Şekil-8)

Şekil - 8

Ders Kayıtlarına Erişim
Girmiş olduğunuz canlı dersler kayıt altına alınmaktadır. Böylelikle istediğiniz zaman
ders tekrarı yapabilirsiniz.
1. Ders kaydınız izlemek istediğiniz dersin canlı ders linkine tıklayınız. Açılan pencere
bulunan RECORDİNGS panelinin altındakaydedilen dersin kaydına ulaşabilirsiniz.
(Şekil-9)

Şekil - 9
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Profil Bilgilerini Güncelleme
Sisteme giriş yaptıktan sonra kişisel profil bilgilerinizi güncellemeniz gerekmektedir.
Özellikle sistemle alakalı duyuru ve diğer bilgileri alabilmek için lütfen mail adresinizi
güncelleyiniz.
1. Site ana sayfasına geldikten sonra sağ üst köşede bulunan fotoğraf simgesine
tıklayınız ve açılan listeden PROFİL butonuna basınız. (Şekil-10)

Şekil - 10

2. Açılan sayfada bulunan BİLGİLER kısmına tıklayınız. Gelen ekrandaki PROFİLİ
DÜZENLE butonuna basarak gerekli bilgilerinizi güncelleyiniz. (Şekil-11)

Şekil - 11
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Uzaktan Eğitim Sistemine Mobil Cihazlardan Erişim
Uzaktan eğitim sistemine isterseniz mobil cihazlarınızdan da erişim sağlayabilirsiniz.
1. App Store yada Google Play üzerinden Moodle programını telefonuza indiriniz.

App Store

Google Play

2. Uygulamayı yükledikten sonra karşınıza gelen ekrana uzaktanegitim.ankaratasarim.
com site adresinizi yazınız. (Şekil-12)
3. Lütfen sitenizi seçin kısmından Connect to your site diyerek yükleme işlemini
tamamlayınız. (Şekil-13)
4. Kullanıcı Adı ve şifre kısmına bilgilerinizi yazarak programa giriş yapınız. (Şekil-14)

Şekil - 12

Şekil - 13

Şekil - 14

5. Programa giriş yaptıktan sonraki kısım masaüstü versiyonuyla aynıdır. Aynı adımları
takip edebilirsiniz.
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Uzaktan Eğitim Sistemi Teknik Destek İletişim
Sistemle alakalı bütün sorularınız için aşağıdaki iletişim adreslerinizi kullanabilirsiniz.
Telefon ile İletişim
0312 425 26 75 - 0543 425 26 75 nolu telefonları arayarak sorularınızı sorabilirsiniz.
Whatsapp ile İletişim
0543 425 26 75 nolu telefona mesajlarınızı ileterek sorularınızı sorabilirsiniz.
E-mail ile İletişim
ankaratasarimkurslari@gmail.com adresine mail atarak sorularınızı sorabilirsiniz.
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