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GTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü

MS Teams Kullanım Kılavuzu

Uçak Mühendisliği Bölümü olarak 2020-2021 Güz döneminde aşağıdaki derslerin online olarak
Microsoft Teams (MS Teams) programı üzerinden verilmesine karar verilmiştir.

AERO 101 - Introduction to Aeronautical Engineering

AERO 107 - Computational Systems in Aeronautical Engineering

AERO 104 - Computer Aided Drawing

Dersleri takip edecek  öğrenciler için ders öncesinde ve ders sırasında faydalı olabilecek temel
bilgiler aşağıda özetlenmiştir. Daha ayrıntılı bilgi için GTÜ tarafından oluşturulan aşağıdaki
sayfa ve dokümanların incelenmesi tavsiye edilir.

Lütfen güncel bilgiler için Uçak Mühendisliği Bölümü Web sayfasını ve GTÜ uzantılı e-mail
adresinizi düzenli olarak kontrol ediniz.

MS Teams Kullanım Kılavuzu:

http://www.gtu.edu.tr/Files/25032020_UZEM/Microsoft_Teams_kullanm_bilgilendirmesi_F
undaTan2.pdf

Ders Öncesi Yapılması Gerekenler
Microsoft Teams uygulamasına GTÜ e-mail adresinizi kullanarak aşağıdaki yöntemlerle
ulaşması mümkündür:

 Microsoft Teams masaüstü uygulamasını indirerek (tavsiye edilir)
 WEB üzerinden https://teams.microsoft.com/ adresine giderek;
 Microsoft Teams Android veya iOS uygulamasını kullanarak cep telefonu/tablet üzerinden.

Ders öncesinde, dersi veren öğretim elemanı tarafından MS Teams üzerinden derse
ekleneceksiniz. Eklendikten sonra sisteme girip “Teams” seçeneğini tıkladığınızda ilgili dersin
ekranınızda gözüktüğünü göreceksiniz. Lütfen, özellikle ilk haftaki ders saatinden önce, MS
Teams uygulamasına girerek dersin sisteminizde gözüküp gözükmediğini kontrol ediniz. Eğer
ders gözükmüyorsa dersten önce ilgili hoca veya asistanı bilgilendiriniz. Herhangi bir hata
nedeniyle sınıfta gözükmüyorsanız dersleri takip etmeniz mümkün değildir.
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Ders Sırasında MS Teams Kullanımı
Kayıtlı olduğunuz dersi veren öğretim elemanı tarafından her hafta dersin işleneceği saat için
bir toplantı çağrısı/davet oluşturulacaktır.

 Çağrı email olarak size iletilecektir,
 MS Teams uygulamasında soldaki sütunda “calendars” ı tıkladığınızda açılan takvimde

dersi görebileceksiniz,
 Outlook kullanıyorsanız, çağrının içerisindeki “kabul/accept” seçeneğini tıkladığınızda

ders Outlook takviminizde de gözükecektir.

Eğer ders saatinden önce yukarıdaki yöntemlerden hiçbiri ile ilgili haftadaki ders bilgilerine
ulaşamıyorsanız ilgili hoca veya asistanı bilgilendiriniz.

Ders saati geldiğinde derse katılmak için aşağıdaki yöntemlerden birini izleyebilirsiniz:

 O haftaki dersin toplantı çağrısı/davet e-maildeki ilgili linke tıklayarak,
 MS Teams içindeki “calendar” sekmesindeki tabloda, dersin yanında beliren “join”

tuşuna basarak.

Derse bağlandığınızda kamera ve mikrofonunu açan tüm katılımcıları
duyabilecek/görebileceksiniz. Dersi veren öğretim elemanının seçimine göre dersler
powerpoint, PDF, yazı tahtası vs.. üzerinden anlatılabilir.

Derse bağlandığınızda açılan sayfada yeni bir menü çıkacaktır. Buradan; kamera, mikrofon,
paylaşım, genel menü, ders içi yazışma ve katılımcılar menüsüne ulaşılabilir. Kırmızı telefon
tuşu sizi toplantıdan/dersten çıkartacaktır.

Dersler ile ilgili öğrencilerin dikkat etmesi gereken önemli noktalar aşağıda belirtilmiştir:

 Ders sırasında yoklama alınacaktır.
 Ders sırasında kamera kullanımı opsiyoneldir. Ancak derse katılmak ve soru sormak için

mikrofon kullanmanız gerekli olacaktır.
o Dersi veren öğretim elemanı tarafından ders anlatımı sırasında, öğrencilerin

mikrofonlarını kapalı tutmaları, soru soracakları zaman mikrofonlarını açmaları
istenebilir.

o Mikrofon ve kameranızı açtığınızda sınıftaki tüm katılanların sizi
duyabileceğini/görebileceğini unutmayınız.

 Ders ekranında “paylaşım/share” butonu altında herhangi bir sayfa, doküman, ekran
vs. paylaştığınızda sınıftaki tüm katılımcıların paylaşımınızı göreceğini ve dersin akışını
bozabileceğinizi unutmayın.

o Bu sebeple ders sırasında dersi veren öğretim elemanının bilgisi ve izni
dışında sayfa, doküman, ekran vs.. paylaşımı yapmamanız gerekmektedir.

 MS Teams uygulaması ders içi veya dışında ödev, kısa sınav, sınav yapılmasına izin
vermektedir. Yapılacak uygulama dersi veren öğretim elemanı tarafından
belirlenecektir.


