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Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Kullanım Kılavuzu 

Bu kılavuz üniversitemiz öğrencilerinin uzaktan eğitim metodu ile alacakları dersler için 

kurulan “Moodle” sisteminin ve “Zoom” programının nasıl kullanılacağının anlaşılması için 

hazırlanmıştır. 

• Öncelikle web tarayıcımız üzerinden “dot.ayu.edu.kz” adresine giriyoruz. 

• Karşımıza çıkan pencerede Şekil-1 deki gibi olacaktır. Sağ üst köşede “Giriş yap” 

butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede Şekil-2 deki gibi “Kullanıcı adı” ve “Şifre” 

yerine Plotonus programındaki kullanıcı adımız ve şifremizle giriş yapıyoruz. Plotonus 

şifresini almamış öğrenciler dekanlıklarına başvurarak kullanıcı adı ve şifresini 

alabilmektedirler. 

Dot Ana Ekranı (Şekil-1) 

Dot Kullanıcı Giriş Ekranı (Şekil-2) 
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• Açılan ekranın sol tarafında (Şekil-3) aldığımız dersleri göreceğiz. Ekrandan 

istediğimiz derse tıklayarak içeriklere erişebiliriz. 

 

 

Karşılama Ekranı (Şekil-3) 

• Seçtiğimiz dersin içine girdiğimizde karşılaşacağımız ekran Şekil-4’te görüldüğü 

gibidir. Bu sayfadan haftalık ders içeriklerine ulaşabiliriz. 

Ders İçerikleri Ekranı (Şekil-4) 
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• Haftalık ders içeriklerimizden birine tıkladıktan sonra Şekil-5’te görüldüğü üzere 

içerik sayfasına ulaşmış olacağız. Ders materyallerini bilgisayar veya telefonunuza 

indirerek bu materyalleri kullanabilirsiniz. 

 

(Şekil-5) 

SANAL SINIFA BAĞLANMA 

 

• Sanal sınıfa bağlanmak için web tarayıcımız üzerinden “zoom.us” adresine 

gidiyoruz.  

• Karşımıza çıkan pencerenin (Şekil-6) sağ üst köşesinde “SING UP, IT’S FREE” 

butonuna tıklıyoruz. Daha sonra karşımıza çıkan penceredeki (Şekil-7) boşluğa e-

mail adresimizi girerek “Sing Up” butonuna tıklıyoruz. 

Zoom Ana Sayfası (Şekil-6) 
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(Şekil-7) 

• Daha sonra e-mail adresimize aktivasyon mailinin gönderilmiş olduğunu belirten yazı 

çıkıyor. E-mail adresimizi açarak gelen aktivasyon butonuna “Activate Account” 

(Şekil-8) tıklayıp hesabımızı aktif hale getiriyoruz. 

(Şekil-8) 
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• Açılan pencerede (Şekil-9) adımızı, soyadımızı yazıp şifre oluşturup “Continue” 

butonuna tıklıyoruz. 

(Şekil-9) 

 

• Sonraki pencerede (Şekil-10) “Skip this step” butonuna ardından açılan pencereden 

“Your personal meeting url:” yazınısın altındaki linke tıklıyoruz ve hesabımız 

oluşturulmuş oluyor.  

(Şekil-10) 
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• Açılan pencerede (Şekil-11) “download & run Zoom.” butonuna tıklıyoruz ve Zoom 

programını bilgisayarımıza indirip yüklüyoruz. 

(Şekil-11) 

• Bilgisayarımıza yüklediğimiz Zoom programını açıyoruz ve çıkan ekranda (Şekil-12) 

“Join” butonuna tıklıyoruz. 

(Şekil-12) 
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• Çıkan ekranda (Şekil-13) “Enter meeting ID or persona link name” yazan bölüme 

hocamızın bize verdiği bağlantı numarasını yazıyoruz (veya linke tıklıyoruz) ve “Join” 

butonuna tıklayarak derse bağlantımızı sağlıyoruz. 

(Şekil-13) 

 


