
SINIFLARDAKİ AKILLI TAHTA VE BİLGİSAYARIN KULLANIMI 

 

Üniversitemizin her dersliğinde akıllı tahta projeksiyon ve bilgisayar mevcuttur. Sınıflardaki 

bilgisayarın içinde Windows® 8.1 yüklü olup video oynatma, slayt gösterisi, internete erişim 

gibi bir çok imkan bulunur. 

 

Projeksiyon açma, görüntü ve ses ayarları 

Projeksiyonu görüntü ve ses ayarlarını uzaktan kontrol etmek için 

görseldeki kumanda kullanılır. Kumandayı fakülteden veya yüksekokul 

müdürlüğünden temin edebilirsiniz. Görüntüyü açmanız için  

(Açma Kapama ) butonuna tıklamanız yeterli eğer bilgisayar açık 

olmasına rağmen görüntü gelmiyorsa Source Search Butonuna 

tıklamanız ve görüntünün gelmesini bekleyin. Sesini açmak veya 

azaltmak istiyorsanız kumandanız alt tarafında bulunan Volume 

kısmındaki ses arttırma veya azaltma tuşuna basmanız yeterli. 

 

 

 

 

 

 

 



Bilgisayarın Açılması ve Kapanması 

Bilgisayar dersliklerde bulunan beyaz akıllı 

tahtanın sol alt tarafında bulunur. Bilgisayarı 

açmanız için sol tarafta bulunan açma kapama 

düğmesine basmanız yeterli. Daha sonra 

bilgisayar açılacaktır. Tekrar kapatmanız için 

Windows ekranından kapatmanız veya tekrar 

açma kapama butonuna basmanız yeterlidir. 

Bilgisayarın açık ya da kapalı olduğunu anlamak 

için açma kapama butonun ışığına bakmanız 

yeterlidir. 

Sürekli Yanıyorsa: Bilgisayar Açık 

Yanmıyorsa: Bilgisayar Kapalı 

Yanıp Sönüyorsa: Bilgisayar uyku modundadır 

(Uyku modundan çıkmak için beyaz tahtaya 

dokunmanız veya açma kapana butonuna 

basmanız yeterlidir). 

Uyarı: Bilgisayarı açık konumundayken fişten 

çıkartmayınız. Bilgisayara kalıcı bir hasar 

verebilir. 

 

 

 

Beyaz Akıllı Tahtanın Kullanımı 

Dersliklerde bulunan beyaz akıllı 

tahta mürekkep kalemle yazma ve 

bilgisayarın kullanma amaçlı 

kullanılmaktadır. Kullanmak için 

tahtanın herhangi bir yüzeyine 

dokunmanız yeterlidir. Eğer 

dokunmatik çalışmıyorsa sağ alt 

taraftaki kablo bağlantılarını kontrol 

ediniz. Olası bir sıkıntıda Bilgi İşlem 

Daire Başkanlığına bildiriniz. 

 

 

 

 

 



 

Bilgisayara USB aygıtı takılması 

Bilgisayara herhangi bir USB aygıtı takılabilir (USB flash bellek, kablosuz Mouse, Harici Disk 

vb.) ve kullanılabilir. USB cihazını bilgisayara takmanız için bilgisayarın üst taraf veya sağ 

taraftaki USB girişine takıp kullanmaya başlayabilirisiniz. 

 

 

Kişisel bilgisayarınızın projeksiyona bağlama 

Kişisel bilgisayarınıza görüntü 

bağlanması için bilgisayarınızın 

HDMI girişi desteği gerekir. 

Bilgisayarınızda mevcutsa direk 

takarak kullanımına başlayabilirsiniz. 

Aparat ve uzatma için Bilgi İşlen 

Daire Başkanlığından destek 

isteyebilirisiniz. 
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