
CANLI Sanal Sınıf Teknik Gereksinimleri 
 
 
 
 
 

 

 

IATA Training LIVE sanal sınıf kursları, yüksek nitelikli bir IATA Eğitmeni tarafından 
sunulan canlı oturumlarla katılımcıların grup ödevlerinde etkileşime girebileceği, 
katılabileceği ve işbirliği yapabileceği gerçek zamanlı eğitmen liderliğinde bir eğitim 
ortamı sağlar. 

Kursun her günü, katılımınızı gerektiren canlı etkileşimli sanal sınıf oturumlarını, 
birden fazla Soru-Cevap oturumunu ve projeler, araştırma, ek okuma ve videolar 
dahil olmak üzere kendi kendine çalışma materyallerine harcanan ek zamanı 
içerecektir. 

Bazı kurslar kurs öncesi okuma veya ödevler içerir. Kurs başlangıç tarihinden bir 
hafta önce Eğitim Koordinatörünüzden gelen ve daha fazla ayrıntı içeren bir e-posta 
olup olmadığına dikkat edin. 
 

Sanal sınıfınıza hazır olun! 
• Lütfen ses ayarlarınızı kontrol etmek için planlanan başlangıç saatinden 10 

dakika önce sanal sınıfa katılın. 
• E-postanızı ve diğer açık pencereleri, programları veya uygulamaları kapatın 
• Arka plan gürültüsünü en aza indirmek için konuşmadığınız zamanlarda 

mikrofonunuzu sessiz tuttuğunuzdan emin olun. 
• Normal bir sınıf oturumunda, toplantıda veya tartışmada izleyeceğiniz aynı 

toplantı görgü kurallarına uyduğunuzdan emin olun. 

Daha ayrıntılı teknik özellikler için lütfen aşağıdakileri okuyun: 

Yazılım gereksinimleri 
Cisco WebEx 
Sanal sınıflar, web tarayıcınız üzerinden eğitim oturumuna katılmanıza olanak 
tanıyan Cisco WebEx web uygulamasında barındırılır, ancak en iyi kullanıcı deneyimi 
için lütfen tüm işlevlerden yararlanmak için masaüstü için WebEx'i indirip yükleyin. 

Sabit İnternet bağlantısı 
Lütfen sabit bir İnternet bağlantınız olduğundan emin olun. 



Ses ve video ayarlarınızı 
test etme Eğitim veya sınav oturumuna katılmadan önce kulaklığınızı, videonuzu ve 
mikrofonunuzu test etmek iyi bir fikirdir. 

 
Donanım gereksinimleri 
Dizüstü bilgisayar veya masaüstü bilgisayar Eğitim için gereken tüm araçlara sahip 
olmanıza ve bunları kullanmanıza izin vereceğinden, katılmak için bir dizüstü 
bilgisayar veya bilgisayar 
kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. 

Mikrofon / Kulaklık 
Sesli sohbet için bir mikrofona ihtiyacınız olacak. Daha iyi ses kalitesi ve arka plan 
gürültüsünü en aza indirmek için bir kulaklık (mikrofon takılı) kullanılması önerilir 

Web Kamerası 
DGR kursları için sınavlar için web kameraları gereklidir, aksi takdirde isteğe bağlıdır, 
ancak yine de önerilir. Eğitmeniniz, eğitim oturumu sırasında videonuzu başlatmanızı 
isteyebilir. 

Webex teknik gereksinimleri 
Başlarken 

• Webex Web Uygulaması ile Eğitim Oturumunuzu başlatın ve katılın 
• Webex Eklentisinin Chrome veya Firefox Kullanarak Bir Toplantıya Katılmasını 

Nasıl Etkinleştirebilirim? 

MAC kullanıcıları için 

• Mac ve Webex Uyumluluğu Minimum gereksinimleriyle İlgili Sık Sorulan 
Sorular 

• Safari Tarayıcısını Kullanarak Bir Etkinliği Başlatırken veya Etkinliğe Katılırken 
Genişletmeleri Yükleme İsteme 

Windows için Tarayıcı 

• Internet Explorer 11 (32 bit/64 bit) 
• Microsoft Edge Chromium, sürüm 80.0.361.109 (Resmi yapı) 
• Mozilla Firefox 52 veya üzeri 
• Chrome'un en son 32 bit/64 bit sürümü 

Minimum Sistem Gereksinimleri Windows 

• Intel Çift Çekirdekli CPU 2,XX GHz veya AMD işlemci (2 GB RAM önerilir) 
• JavaScript ve tarayıcılarda etkinleştirilen çerezler 
• Mozilla Firefox ve Google Chrome kullanıcıları için Java gerekli değildir. 

 

 

https://help.webex.com/en-us/9eed9t/Get-Started-Joining-a-Meeting-Event-or-Training-Session-with-the-Webex-Web-App
https://help.webex.com/en-us/WBX77970/How-Do-I-Enable-the-Webex-Plug-in-to-Join-a-Meeting-Using-Chrome-or-Firefox
https://help.webex.com/en-us/WBX77970/How-Do-I-Enable-the-Webex-Plug-in-to-Join-a-Meeting-Using-Chrome-or-Firefox
https://help.webex.com/en-us/WBX23490/Common-Questions-Regarding-Mac-and-Webex-Compatibility
https://help.webex.com/en-us/WBX23490/Common-Questions-Regarding-Mac-and-Webex-Compatibility
https://help.webex.com/en-us/article/WBX9000012686/Mac-Users-are-Prompted-to-Install-Extensions-when-Starting-or-Joining-an-Event-using-the-Safari-Browser
https://help.webex.com/en-us/article/WBX9000012686/Mac-Users-are-Prompted-to-Install-Extensions-when-Starting-or-Joining-an-Event-using-the-Safari-Browser


Mac OS X için Tarayıcı 

• Firefox 52 ve üzeri 
• Safari 11 ve sonrası 
• Chrome'un en son 32 bit/64 bit sürümü 

Minimum Sistem Gereksinimleri Mac OS X 

• Intel CPU tabanlı (en az 2 GB RAM) 
• Oracle Java 6 - Oracle Java 8 tarayıcılarında JavaScript ve çerezler 

etkinleştirildi 

Minimum bant genişliği gereksinimleri 

• Standart Kaliteli Video: 0,5 Mbps (Alma) ve 0,5 Mbps (Gönderme) 

 

Moodle teknik gereksinimleri 
• Geçerli bir işletim sistemini çalıştıran bir bilgisayar (örneğin: Windows: 

Windows 10 veya Macintosh: Mac OS X 10.7+) 
• İnternet erişimi. DSL veya Geniş bant erişimi önerilir. 

Aşağıdaki tarayıcılar genellikle Moodle Desktop ile uyumludur: 

• Firefox Chrome (Windows için önerilir) 
• Internet Explorer Not: Herhangi bir sorun olmaması için güncel olmalıdır 
• Safari (Mac için önerilir) Not: Sorun olmaması için güncel olmalıdır 

Cep  

• Safari 
• Google Chrome 

En iyi deneyim ve optimum güvenlik için tarayıcınızı güncel tutmanızı öneririz. 

Kaynak görüntüleme/gönderme yazılımı 

• Adobe Reader ve Adobe Flash Player'ın en son sürümünü kullanın. 
• Bazı ödevleri tamamlamak ve göndermek için kelime işlem yazılımı (Microsoft 

Office) gereklidir. 

Ayarlar 

Aşağıdakilerin etkinleştirilmesini öneririz: 

• Kurabiye 
• Pop-up'lar (hem İnternet tarayıcısında hem de güvenlik yazılımında) 
• Javascript (İngilizce) 



Gerekli Temel Bilgisayar Becerileri 

• Bilgisayara dosya ve klasör kaydetme ve bulma 
• Metin kopyalama/kesme ve yapıştırma 
• Microsoft Word gibi bir sözcük işlem uygulaması kullanma 
• Belge ve ödev ekleme ve yükleme 
• E-posta gönderme ve alma 
• Kursunuza ve Web'deki diğer çevrimiçi kaynaklara erişmek için desteklenen 

bir web tarayıcısı kullanma. 

CANLI Sanal Sınıf Eğitimi 
 
 
 
 
 

 

güvenebileceğiniz yeni öğrenme yolu, 
 
IATA, öğrenme ihtiyaçlarınızı sürdürmek ve desteklemek için ilgili ve zamanında 
çözümler sunmaya kendini adamıştır. Öğrenmenin gerçekleşme şekli değişebilir, 
ancak öğrenmenin etkinliği ve kalitesi değişmemelidir. Bu sanal sınıf eğitimi 
avantajlarından en iyi şekilde yararlanın ve profesyonel hedeflerinize ulaşmaya daha 
da yaklaşın. Güvenebileceğiniz yüksek kaliteli eğitime yatırım yapın. 

LIVE sanal sınıf eğitimi neden işe yarıyor? 
Çevrimiçi öğrenme her zamankinden daha yaygındır ve muhtemelen burada 
kalacaktır. Hem eğitim hem de profesyonel ortamlarda uzaktan modellere uyum 
sağlamaya devam ettikçe, sanal sınıfları benimseme konusunda hala endişeleriniz 
veya tereddütleriniz olabileceğini anlıyoruz. Sanal sınıf kurslarımızı bu hususları göz 
önünde bulundurarak tasarlayıp geliştirdiğimizden ve çevrimiçi öğrenmenin işe 
yaradığından emin olduğumuzdan emin olabilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 
 



İşte bunun 9 nedeni: 
 

Kendi zamanınızda öğrenin 
Sınıfları programınıza kolayca entegre edin ve takviminizde daha fazla esneklik ve 
zaman kazanın. Gündüzleri veya akşamları sizin için en uygun kurs saatini seçin. Bu, 
özellikle tam zamanlı bir işi yöneten ana veya profesyonellerinin dışında ek eğitim 
alan öğrenciler için faydalıdır. 

Her yerden öğrenin 
İster kendi evinizin ister ofisinizin rahatlığı olsun, bulunduğunuz yer tarafından 
engellenmeyin. Nerede olursanız olun sanal olarak katılın ve normalde işe gidip 
gelmek için harcanan değerli zamandan tasarruf edin. 

Çok çeşitli konu alanları 
İlgi alanınıza ve uzmanlık alanınıza bağlı olarak, uzmanlık alanınız ne olursa 
olsun, eğitim ve mesleki gelişim hedeflerinizi tam olarak desteklemek için 17 farklı 
sektöre özgü konu alanında çeşitli sanal sınıf kursları geliştirdik. 

Ağınızı büyütün 
Dünyanın dört bir yanından akranlarınız ve eğitmenlerle gerçek zamanlı olarak 
etkileşim kurun. Sanal sınıf kurslarımız canlı ve eğitmen liderliğindedir, böylece yüz 
yüze etkileşim ve eğitim almaya devam edersiniz. Her kurs ayrıca, meslektaşlarınızla 
gerçek zamanlı tartışma ve işbirliğine olanak tanıyan ara odaları, sohbet kutuları ve 
düzenli anketler gibi çeşitli işlevlere sahiptir. 

Yüksek kaliteli eğitim alın 
Günümüzün havacılık standartlarını ve düzenlemelerini geliştiren endüstri 
uzmanlarıyla eğitim. Şahsen yaptığınız gibi aynı kalitede talimat ve endüstri 
uzmanlığı ve içgörüsü edinin. Ayrıca, eğitmeninizle canlı görüntülü sohbetten 
yararlanın. 

Size uygun bir saat diliminde 
Konumunuza uygun bir saat diliminde sunulan bir sanal sınıf seçin. Dünyanın 
neresinde olursanız olun, bulunduğunuz yere en iyi şekilde uyum sağlamak için 
Amerika, Asya ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da sanal sınıf kursları sunuyoruz. 

Seyahat masraflarından ve ücretlerinden tasarruf edin 
Sanal sınıflar oldukça uygun maliyetli bir seçenektir. Kişisel seyahat 
masraflarınız veya eğitmenleriniz olmadan, geleneksel sınıflarımızdan daha 
erişilebilir hale getiren kurs tasarrufları elde edersiniz. 

Sertifika Alın 
Kurs tamamlandıktan sonra bir sertifika alarak öğreniminizi nitelendirin. Sanal 
sınıf kursunuzu tamamladıktan sonra, geleneksel sınıflarımızda olduğu gibi bir 
sertifika alacaksınız. Kalabalığın arasından sıyrılın ve kariyer fırsatlarınızı genişletin. 



Dijital becerilerinizi geliştirin 
Şirketler giderek daha dijital hale geldikçe, işi etkili bir şekilde yürütmek için dijital 
araçları kullanmaya aşina ve kendinden emin olmak önemlidir. Bunu beceri setinizi 
geliştirmek ve deneyiminizi potansiyel işverenlerle paylaşmak için bir fırsat olarak 
kullanın. 
CANLI Sanal sınıf zamanlaması 
 
 

 

 

 

 

 

IATA'nın CANLI sanal sınıf eğitim kursları, çevrimiçi bir ortamda son derece 
deneyimli IATA eğitmenleri tarafından öğretilen gerçek zamanlı eğitmen liderliğinde 
öğrenme sağlar. Katılımcılar, bu rehberli öğrenme deneyimi aracılığıyla gruplar 
halinde çalışırken sunumları etkileşime girebilir, iletişim kurabilir, görüntüleyebilir ve 
tartışabilir ve öğrenme kaynaklarıyla etkileşime girebilir. 

Dünyanın dört bir yanındaki öğrencilerimizi en iyi şekilde ağırlamak için, sanal 
sınıflarımız çeşitli saat dilimlerinde planlanmıştır. 
 

Bölgesel saat dilimleri 
Programınıza en uygun bölgesel saat dilimini seçin. UTC saatinin her zaman yerel 
Yaz Saati Uygulaması (DST) ayarlamalarıyla ilgili referans zamanı olduğunu 
lütfen unutmayın. 

Ve oturumların zamanlamasını sizinkine bitişik bir saat diliminde kontrol etmeyi 
unutmayın. Örneğin, Londra'da yaşıyorsanız, Asya bölgesi için planlanan bir 
oturumun zamanlamasının sizin için uygun bir zamanlama olabileceğini görebilirsiniz. 
Bu zamanlamaların değişebileceğini lütfen unutmayın. 

• Amerika (Karayipler dahil) - Sanal Oturum Amerika (IATA) 
Kurslar en erken saat 10'da başlayacak ve en geç 8: 00'de sona erecektir 
(UTC-5); 
örneğin Seattle 07:00-17:00, Lima 09:00-19:00, Montreal 10:00-20:00, Buenos 
Aires 11:00-21:00, Londra 15:00-01:00 

• Asya (Kuzey Asya, Güney Asya, Asya Pasifik ve Okyanusya dahil) - Sanal 
Oturum Asya (IATA)Kurslar en erken saat 10'da başlayacak ve en geç 
19:00'da sona erecektir (UTC + 8) 
 
örneğin Dubai 06:00-15:00, Yeni Delhi 07:30-16:30, Pekin 10:00-19:00, 
Singapur 10:00-19:00, Sidney 12:00-21:00, Auckland 14:00-23:00 

https://www.iata.org/en/training/courses/classroom-training-centers/itc/virtual-training-americas/
https://www.iata.org/en/training/courses/classroom-training-centers/itc/virtual-training-asia/


• Avrupa, Orta Doğu ve Afrika - Sanal Oturum EMEA (IATA)Kurslar en erken 
sabah 9'da başlayacak ve en geç 18:00'de sona erecektir (UTC + 2) 
 
örneğin Londra 08:00-17:00, Cenevre 09:00-18:00, Dubai: 11:00-20:00, Yeni 
Delhi 12:30-21:30, Pekin 15:00-24:00, Singapur 15:00-24:00 

CANLI sanal kurs zamanlamaları 
Her CANLI sanal sınıf kursu belirli bir zamanlama olduğunu gösterecektir, ancak size 
tipik kurs programları olarak neler bulmayı bekleyebileceğiniz hakkında bir fikir 
vermek istedik: 

• Her gün 10:00 – 11:30 ve 12:00 – 16:00 UTC +8 
• Çar, Cuma ve Pzt, 10:00 – 11:30 ve 12:00 – 16:00 UTC +8 
• Çar 10:00 – 11:30, Cuma 14:00 – 16:00 ve Pzt 10:00 – 11:30 ve 12:00 – 

16:00 UTC +8 

• Şehir, Ülke UTC DST 

Sidney, Avustralya +10:00 +11:00††† 
Seul, Kore Cumhuriyeti +09:00   

Tokyo, Japonya +09:00   

Pekin, Çin +08:00   

Hong Kong ÖİB, Çin +08:00   

Kuala Lumpur, Malezya +08:00   

Şanghay, Çin +08:00   

Singapur +08:00   

Taipei, Çin Taipei +08:00   

Bangkok, Tayland +07:00   
Yeni Delhi, Hindistan +05:30   
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri +04:00   

Muscat, Umman +04:00 +03:00†† 
İstanbul, Türkiye +03:00 +02:00* 
Jeddah, Suudi Arabistan +03:00 +02:00* 
Nairobi, Kenya +03:00 +02:00* 
Amman, Ürdün +03:00 +02:00* 
Atina, Yunanistan +03:00 +02:00* 
Johannesburg, Güney Afrika +02:00   

Tel Aviv, İsrail +03:00 +02:00* 
Amsterdam, Hollanda +02:00 +01:00* 
Brüksel, Belçika +02:00 +01:00* 
Budapeşte, Macaristan +02:00 +01:00* 
Frankfurt, Almanya +02:00 +01:00* 

https://www.iata.org/en/training/courses/classroom-training-centers/itc/virtual-training-emea/


Cenevre, İsviçre +02:00 +01:00* 

Lagos, Nijerya +02:00   

Madrid, İspanya +02:00 +01:00* 

Milano, İtalya +02:00 +01:00* 

Paris, Fransa +02:00 +01:00* 

Stockholm, İsveç +02:00 +01:00* 

Yaounde, Kamerun +01:00   

UTC ±00:00   

Dakar, Senegal ±00:00   

Londra, Birleşik Krallık ±00:00 +01:00† 
Buenos Aires, Arjantin −03:00   

Sao Paulo, Brezilya −03:00   

Santiago, Şili −04:00 −03:00‡ 
Santo Domingo, Dominik Cumhuriyet −04:00   

Trinidad ve Tobago −04:00   

Bogota, Kolombiya −05:00   

Lima, Peru −05:00   

Miami, Amerika Birleşik Devletleri −05:00 -04:00 
Montreal, Kanada −05:00 -04:00‡‡‡ 
Panama Şehri, Panama −05:00   

Mexico City, Mexico −06:00 −05:00‡‡ 
Yaz Saati Uygulaması (DST) ayarlamaları 
  
  DST'nin başlangıcı DST'nin sonu 
* Mart Ayının Son Pazar, 02:00 Ekim Ayının Son Pazar, 03:00 
** Mart Ayının Son Pazar, 03:00 Ekim Ayının Son Pazar, 04:00 
*** Mart ayının son Perşembe gününden 

sonraki Cuma, 00:00 
Ekim Ayının Son Cuması, 01:00 

† Mart Ayının Son Pazar, 01:00 Ekim Ayının Son Pazar, 02:00 
†† Mart ayının son Pazar gününden 

önceki Cuma, 02:00 
Ekim Ayının Son Pazar, 02:00 

††† Ekim Ayının 1. Pazar, 02:00 Nisan ayının 1. Pazar, 03:00 
‡ Ağustos 2. Pazar, 00:00 Mayıs 2. Pazar, 00:00 
‡‡ Nisan ayının 1. Pazar, 02:00 Ekim Ayının Son Pazar, 02:00 
‡‡‡ 8 Mart 2020 Pazar, 02:00 1 Kasım 2020 Pazar, 02:00 
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