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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

VİDEO KONFERANS (Adobe™ Connect®) 

SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 
 

1. GENEL BİLGİ 

Adobe Connect yazılımı, İnternet üzerinden sesli, görüntülü ve yazılı biçimde ders 

anlatmayı veya karşılıklı konuşup tartışma ortamı oluşturmayı sağlayan bir web 

servisidir. Bu kılavuzda sistemi kullanacak öğretim elemanlarına yardımcı olacak 

bilgiler hazırlanmıştır. 

2. İLK KULLANIMDA YAPILACAK İŞLEMLER 

Konferans sırasında kullanacağınız kişisel bilgisayarınız ile aşağıdaki test 

adresine girerek bilgisayarınızın ve İnternet hızınızın sistem için yeterli olup 

olmadığını kontrol edin. 

http://connect.baskent.edu.tr/common/help/tr/support/meeting_test.htm 

Bu sayfada otomatik olarak başlayacak 4 test ile bilgisayarınızdaki cihazlar ve 

İnternet hızınız test edilecektir. Eğer herhangi bir testte başarısız olursanız ya da 

uyarı alırsanız, ekrandaki yönergeleri takip edin. Kurulmasını önerdiği ek 

yazılımlar kurunuz. Son testte (4. adım) zorunlu olmasa da kurmanızda fayda 

olacak bir ek yazılımın (Adobe Connect Add-in) kurmanızı isteyecektir. Bu 

durumda tavsiyemiz bu ek yazılımı kurmanızdır. 

 

Resim 1 Test Ekranı 

http://connect.baskent.edu.tr/common/help/tr/support/meeting_test.htm
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DİKKAT: Bilgisayarınızda "Adobe Connect add in" kurulumu yapmak isterseniz, ki şart değil, 

tarayıcı olarak Google Chrome kullanıyorsanız, Chrome'un Flash desteğini geçtiğimiz yıllarda 

kapatmasından dolayı bu eklentiyi indirip kurmada aşağıdaki resimdeki gibi hata mesajı 

görebilirsiniz. Farklı Chrome versiyonlarında bu durum farklılık gösterebilir. Eğer böyle bir 

hata mesajı görürseniz, bunun yerine diğer tarayıcıları (Edge, IE, Firefox vb) kullanarak "add 

in" kurulumu yapın ve toplantıları o tarayıcı ile açın. 

 

 

Canlı derslerde kullanacağınız kameranız, mikrofonunuz ve hoparlörleriniz kontrol 

ediniz. Eğer böyle bir cihazınız yoksa görüntülü ve/veya sesli görüşme yapamaz; 

sadece yazışarak (sohbet) iletişim kurabilirsiniz. 

  
  

Web Kamerası Dahili Web 
Kamesası 

Mikrofonlu 
Kulaklık 

Hoparlör 

Resim 2 Örnek Cihazlar 

Kameralarda genellikle mikrofon da vardır. O nedenle eğer kameranın 

mikrofonunu kullanacaksanız, başka bir mikrofona gerek yoktur. 

 

 

 

 

  

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1qtTv9KTPAhUCUBQKHff1ArgQjRwIBw&url=http://www.kurtekbilgisayar.com/?product%3D627558%26pt%3DWEB%2BKAMERALARI&bvm=bv.133700528,d.d24&psig=AFQjCNHjtaaJRpUe_Jr8EZMO6TpXXvs2WQ&ust=1474700298018129
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjplJie9aTPAhUC0RQKHbEADeQQjRwIBw&url=http://support.hp.com/us-en/document/c01560721&bvm=bv.133700528,d.d24&psig=AFQjCNHattR3YH1WCBG_Hw5bmfCkLDq2LA&ust=1474700399016942
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7tu2orKXPAhUClxQKHf0ZClgQjRwIBw&url=http://www.teknosa.com/urunler/110261521/sennheiser-pc-3-chat-mikrofonlu-kulaklik-siyah&bvm=bv.133700528,d.d24&psig=AFQjCNFycJo7N8X65ymFup6i2ohgrZxZxQ&ust=1474715181780108
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg9vm1rKXPAhXHuBQKHdC8DYkQjRwIBw&url=http://www.bimeks.com.tr/kategori/1023/hoparlorler.aspx&bvm=bv.133700528,d.d24&psig=AFQjCNHAbQObc8RIMOBxCX5J3zEQX_0PBQ&ust=1474715212279026
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3. CANLI DERSE BAŞLANMA 

Öğretim elemanı olarak canlı derse başlamak için sizin için tahsis edilmiş video 

konferans toplantı odasına bir tarayıcıdan bağlanmanız gerekmektedir.  

Toplantı salonuna ister web tarayıcınıza direk yazarak, ister moodle’daki canlı 

yayın bağlantısını tıklayarak ulaşabilirsiniz. Karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran 

gelecektir (Resim 3). Bu ilk ekrandan hem öğrenciler hem de öğretim elemanları 

giriş yapabilir. Ancak öğrenciler misafir rolü ile girebilirken, toplantı yönetme 

yetkisi olan BTU hocaları “Oturum açma adınızı….” İfadesini seçerek özel 

kullanıcı adı ve şifresini girerek ilerlemelidir (Resim 2). 

 

Resim 3 Toplantıya Giriş Ekranı 
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Resim 4 Oturum için Kullanıcı Adı Girme 

Ardından, toplantı ekranına ulaşıp (Resim 4) toplantı odasına girmiş ve toplantıyı 

başlatmış olacaksınız. 

 

Resim 5 Toplantı ekranı 

 

 

1 

2 

3 
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Bu ekrana siz ulaşmadan, öğrenciler (misafirler) giriş yapamaz. Toplantıya 

öğrenciler katıldıklarında ekranda sizden izin isteyecekler, bu istekleri kabul 

etmelisiniz. Ancak bu izinden sonra öğrenciler toplantıya katılabilir ve Katılımcılar 

listesinde görünecektir (Resim 6). 

 

Resim 6 Öğrenci giriş izni 
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4. CANLI DERSTE BELGE, EKRAN VE BEYAZ TAHTA 

PAYLAŞMAK 

Toplantı sırasında PDF, PPT, PPTX, JPG uzantılı belgeleri ekranda açıp 

herkesin görmesini sağlayarak ders anlatabilirsiniz. Bunun yerine bilgisayarınızı 

ekranını paylaşıp, bilgisayardaki bir uygulamayı sergileyebilirsiniz. Son olarak, 

klasik beyaz tahta gibi, boş beyaz bir ekranı çizim yapıp yazı yazmak için 

kullanabilirsiniz. Bunlardan herhangi birini yapmak için toplantı başladıktan sonra 

ekrandaki Ekranımı Paylaş menüsü açın. Üç seçenekten birini seçin ve ilerleyin 

(Resim 7). 

 

Resim 7 Ekran Paylaşım Seçenekleri 

Belge Paylaşma 

Bilgisayarınızda önceden yüklü olan PDF, PPT, PPTX, JPG gibi bazı biçimdeki 

dosyaları ekrana açarak paylaşabilirsiniz. Dosyayı açtıktan sonra dosya tüm 

katılımcıların ekranında açılır.  
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Resim 8 Ekranda paylaşılan bir PDF belgesi 

Eğer belirli bir süre sonra belgeyi ekranda kaldırmak isterseniz, ekranın üst 

kısmındaki “Paylaşımı Durdur” seçeneğini seçin. 

Öğretim elemanı ekranı altındaki ileri/geri düğmeleri ile belge içinde gezinirken bu 

ilerlemeler katılımcıların ekranında da ay anda olur. 

 

Resim 9 Paylaşılan Belgeyi ileri geri oynatma paneli (En altta) 

 

Paylaşım için yüklediğiniz belge, ekranda olmasa da toplantı salonunun belgesi 

olarak saklanır. Aynı belgeyi tekrar başka bir zamanda ekranda paylaşmak 

isterseniz, tekrar yüklemenize gerek yoktur, listeden seçmeniz yeterli olacaktır 

(Resim 10). 
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Resim 10 Daha önceden yüklenmiş bir belgenin seçilip paylaşılması 

Ekran Paylaşma 

Bu seçenekte, bilgisayarınızın ekranında (monitöründe) ne görüyorsanız aynısı 

katılımcıların ekranında görünecek şekilde paylaşılır. Aşağıdaki resimde, ekran 

paylaşımı açık olduğu andaki ekran görüntüsü görülmektedir. Ekran paylaşımını 

bitirmek için ekrandaki “Paylaşımı Durdur” seçeneğini seçmelisiniz. 

 

Resim 11 Bilgisayar Ekranını Paylaşma ve Durdurma 
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Beyaz Tahta Paylaşımı 

Basit çizimler yapmak için paylaşım seçeneklerinden Beyaz Tahtayı Paylaş 

seçeneğini seçin. Ekrana boş beyaz bir alan gelecek ve ekranın sol tarafındaki 

çizim araçları ile çizim yapmanıza izin verecektir. 

 

Resim 12 Beyaz Tahta Paylaşım Ekranı 
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5. CANLI DERSTE KAMERA VE MİKROFONU AÇMA VE KAPAMA 

Derslerde sesli ve görüntülü anlatım yapmak için kamera ve mikrofonunuzu ayrı 

ayrı tuşlar ile açmalısınız. 

Kamera Açma 

Ana ekranda, üst taraftaki kamera düğmesine veya Web Kamerasını Başlat 

düğmesine basın. 

 

Resim 13 Kamera Açma Düğmesi 

 

Bu aşamada eğer web kameranız ile ilgili sizin izninizi soran bir kutucuk 

görürseniz izin veriniz. 

Ardından ekranda kamera görüntünüzü göreceksiniz ancak henüz katılımcılar sizi 

göremeyecek, sadece siz göreceksiniz (Resim 14). Bu duruma ön izleme 

durumu diyoruz. Kamera görüntünüzün herkes tarafından görülmesi için, 

görüntünüzün üzerinde Paylaşımı Başlat yazısını tıklamanız gerekmektedir. 

 

Resim 14 Kamera Ön İzleme Penceresi 

Ardından, kamera görüntünüz herkese açılacak ve üzerinde kullanıcı adınız 

yazacak. 
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Resim 15 Kamera Paylaşımı 

Kamera görüntünüzü kapatmak isterseniz yüne üst panelde yeşile dönmüş 

kamera düğmesini tıklayın, kamera görüntünüz kapanacaktır. 

 

Resim 16 Kamera görüntüsü kapatın 

Mikrofonu Açma 

Sesinizin paylaşılması için, yine üst paneldeki mikrofon düğmesini tıklamanız 

gerekmektedir. Tıkladıktan birkaç saniye sonra tıkladığınız düğme yeşil renge 

dönüşecektir. Bu mikrofonunuzun sorunsuz açıldığını ve konuşmalarınızın herkes 

tarafından duyulacağı anlamına gelmektedir. 

 

Resim 17 Mikrofonu kapalı ve tıklarsanız açılır 

Mikrofonunuz açık olduğu sürece mikrofon düğmesi yeşil kalacaktır. Eğer 

kapatmak isterseniz, aynı düğmeye tekrar tıklayın ve sesi kapatın.  
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Resim 18 Mikrofon açık ve tıklarsanız kapanır 

Hoparlörü Açma ve Kapama 

Bazı durumlarda, katılımcıların seslerini duymak istemeyebilirsiniz. Bu durumda 

başlangıçta otomatik olarak açık olan hoparlörü kapatabilirsiniz. Bunun için üst 

paneldeki hoparlör düğmesine tıklayarak açma ya da kapama yapabilirsiniz. 

 

Resim 19 Hoparlör açma ve kapama 

Bir Öğrencinin Kamerasını ve Mikrofonunu Açmasına İzin Verme 

Toplantılarda katılımcılar (öğrenciler) sizden izin almadan kendi kameralarını ve 

mikrofonlarını açamazlar. Bu izni öncelikle sizden sohbet penceresine yazarak 

isteyebilirler. Bu durumlarda toplantı sahibi olarak bir katılımcının kamerasına 

ve/veya mikrofonuna ayrı ayrı izin vermeniz gerekir. 

İzin vermek için Katılımcılar listesinde o katılımcı üzerinde fareniz ile gelip 

bekleyin. Açılacak menüden ilgili izni verin. Aynı seçeneği tekrar seçerseniz izni 

iptal etmiş olursunuz. 

 

Resim 20 Katılımcıların Kamera ve Mikrofon İzinleri 
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6. TOPLANTIYI KAYDETME 

Toplantıya katılamayanlar için sonradan izlemelerini sağlamak için toplantıyı 

kaydetmelisiniz. Bunu ancak toplantı sahibi (öğretim elemanı), toplantı odasına 

girdikten sonra Toplantı menüsündeki Toplantıyı Kaydet seçeneğini tıklayarak 

yapabilir. 

 

Resim 21 Toplantıyı Kaydetmeye Başlayın 

Ardından aşağıdaki gibi bir pencerede, kaydedilecek toplantının adını ve 

isterseniz özet bilgiyi soracaktır.  

 

Resim 22 Toplantı Kaydına İsim Verme 
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Toplantı adını girerken örnekteki gibi ders kodu, şube, canlı ders tarihi ve saati 

ile kendi isim ve soy isminizi yazınız. Bu sayede, arşivde bu kaydı tanımak 

daha kolay olacaktır. 

BTU100 (07) 26 Eylül 2016 Salı 21.00 Halil Ersoy 
Ders Kodu      Şube              Tarih                      Saat  Öğr. Ele. Adı Soyadı 

Şekil 1 Örnek Canlı Ders Kaydı İsimlemdirme 

Tamam düğmesine tıkladığınızda kayıt alınmaya başlanacaktır. Bunu ekranın üst 

panelindeki kırmızı noktadan da anlayabilirsiniz. Kayıt boyunca bu kırmızı nokta 

orada kalacaktır. Kaydı durdurduğunuzda bu kırmızı nokta yok olacaktır. 

 

Resim 23 Kayıt Anında Ekrandaki Kırmızı Nokta 

 

Kaydı durdurmak için Toplantı menüsündeki Kaydı Durdur seçeneğini kullanın. 

Bu sayede toplantı devam edecek ancak kayıt alınmayacaktır. Eğer tekrar 

Toplantıyı Kaydet komutunu verirseniz, ikinci bir kayıt olarak (yeniden isim 

sorunca farklı bir isim verin) sistem kayda tekrar başlayacaktır. 
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Resim 24 Kaydı Durdurma 

Toplantıyı başarılı bir şekilde kaydetmek için toplantı başında bu komutu 

tıklayınız. Kaydetme işlemi, Toplantıyı Kaydet seçeneği tıklandığı andan 

itibaren kayda başlar, ikinci bir komutla durdurana kadar devam eder. 

Toplantı kaydı, öğretim elemanı Toplantıyı Bitir komutunu verince veya Toplantı 

menüsündeki Kaydı Durdur komutunu verince durur.  

Öte taraftan, öğretim elemanı kaza ile ilgili Adobe Connect penceresini kapatırsa 

veya Internet bağlantısı kesilirse, belirli bir süre (5 dakika) kayıt devam eder. 

Bu süre içinde toplantı sahibi dönerse kayıt devam eder. Süre sonunda toplantı 

sahibi dönmezse kayıt durur ve sistem tarafından kayıt arşivlenir. 
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7. TOPLANTI KAYDININ HER HAFTA MOODLE’A KONMASI 

Toplantı kaydı bittiğinde ve toplantı tamamlandığında, toplantı penceresini 

kapatınız. Bu sayede tüm katılımcılar toplantı bitmiştir mesajı alacaklar. Ardından 

aşağıdaki adrese toplantı giriş kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapın. 

http://connect.baskent.edu.tr 

 

Resim 25 Giriş Ekranı 

 

Giriş yaptıktan sonra, sırasıyla Toplantılar / Paylaşılan Toplantılar seçeneklerini 

seçin. Ekrana gelecek listede BTU100 2016 2017 Güz kategorisini seçin. 

 

Resim 26 Paylaşılan Toplantılar Listesi 

BTU100 2016 2017 Güz kategorisini tıkladığınızda 5 adet sınıfın toplantı odası 

listesini göreceksiniz (Resim 27). Sizin toplantı odanız hangisi ise (bu örnekte 

egitmen2 için BTU100 Sınıf2’yi) onu tıklayın. 

 

http://connect.baskent.edu.tr/
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Bu belgede kullanılan kullanıcı adı ve şifresi ile sınıf adresleri örnek olarak 

verilmiştir. Gerçek kullanıcı adı ve toplantı odası adresleri için BTU 

koordinatörlüğü ile iletişime geçiniz. 

 

 

Resim 27 BTU100 2016 2017 Güz Dönemi Toplantıları Listesi 

Toplantı adını tıkladığınızda o toplantıya ait kayıtların listesine ulaşacaksınız. 

Resim 28’de BTU100 Sınıf2 toplantı odasına ait 1 adet ders kaydını 

görüyorsunuz. Örnekteki kaydın adı BTU100 (03) 26 Eylül 2016 21:00 Halil 

Ersoy’dur. Kaydı tıklarsanız izlemeye başlarsınız. Kaydınızı tıklayıp test etmek ve 

canlı dersteki ortamı tekrar görmek, öğrencilere paylaşmadan önce iyi bir fikir 

olabilir. Eğer istemediğiniz bir durum görürseniz (ses yoksa, ekran paylaşımı 

sorunlu ise vb.) o halde paylaşmamak daha iyi olacaktır. 

 

Resim 28 Kaydedilmiş derslerin listesi 
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Eğer kaydı Moodle’da paylaşmak isterseniz o halde aşağıdaki adımları 

tamamlayınız.  

1. Paylaşmak istediğiniz kaydı, satır başındaki kutucuktan seçiniz 

2. Seçili kaydın Moodle’dan tıklandığında şifresiz izlenebilmesi için Erişim 

Türü düğmesine tıklayınız (Resim 29). 

3. Bir sonraki ekranda (Resim 30), Genel seçeneğini seçin, parola vermeyin! 

Kaydet diyerek ilerleyin. 

 

Resim 29 Bir Kaydın seçilmesi 

 

 

Resim 30 Seçilen kaydın Erişim Türü'nü değiştirme 

 

 

 

 

 

1 
2 

3 

1 
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4. Kaydettikten sonra yine kayıt listesine dönmüş olacaksınız (Resim 31). Bu 

listede bu defa kayda tıklayın ve Kayıt Bilgileri ekranına ulaşın (Resim 

32). 

 

Resim 31 Kayıt Listesi 

 

 

Resim 32 Kayıt Bilgileri Ekranı 

5. Kayıt Bilgileri ekranında (Resim 32), Görüntüleme için URL satırındaki 

adresi (URL’yi) fareniz ile seçip kopyalayınız. Bu örnekte adres http ile 

başlayıp satır sonuna kadar süren metindir. Tüm metni hiç değiştirmeden 

seçip kopyalayın. 

 

Resim 33 Kaydın adresi (URL'si) 
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6. Kopyaladığınız adresi Moodle’da öğrenciniz ile Etiket veya URL şeklinde 

paylaşın (Resim 34 ve 35).  

 

Resim 34 Moodle'da URL Paylaşma 

Sonuçta aşağıdaki başlık oluşacak ve tıklandığında kayıt izleme ekranına 

ulaşacaktır. 

 

Resim 35 Paylaşılmış bir canlı yayın kayıt bağlantısı 
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8. SANAL CANLI DERSLERE DAİR RAPORLARA GÖZ ATMA 

Toplantınız bittiğinde, Adobe Connect kullanıcı adınız ile 

connect.baskent.edu.tr’ye giriş yapınız. Toplantılar / Paylaşılan Toplantılar / 

BTU100 2016 2017 Güz kategorilerini seçin ve ders yaptığınız toplantı salonunu 

tıklayın (BTU100 Sınıf2). Ekrana gelecek seçeneklerde, Raporlar seçeneğini 

seçin. Bu seçenekten sonra Katılımcılara göre bağlantısını tıklarsanız, toplantıya 

katılanların isim listesine ulaşırsınız (Resim 36). 

 

Resim 36 Toplantıya katılan katılımcıların listesi 
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9. MOODLE’DA ÖĞRENCİLER İÇİN CANLI TOPLANTI 

BAĞLANTISINI PAYLAŞMA 

Öğrencilerin canlı yayınlara (toplantılara) katılabilmesi için toplantı adresini 

(URL’sini) bilmesi gerekir. Koordinatörlük sizin kullanıcı adınıza göre adresi size 

iletecektir. (Bu belgede örnek kullanıcı adı egitmen2, örnek adres de 

http://connect.baskent.edu.tr/sinif2’dir). 

 Moodle’da ilgili şubenin sayfasında uygun yerde URL veya Etiket olarak 

paylaşınız. Bu toplantı sınıfı dönem boyunca değişmeyeceği için ders sayfasının 

üst kısmında bir kez paylaşmanız yeterli olacaktır. 

 

Resim 37 Moodle'da Canlı Ders Bağlantısının Paylaşılması 

Resim 37’deki bağlantı tıkladığında öğrenci aşağıdaki Adobe Connect giriş 

ekranına ulaşacaktır. Öğrenciler Misafir olarak gir seçeneğini seçip, kendi ad ve 

soyadlarını kutuya yazıp giriş yapmalıdır. 

 

Resim 38 Öğrenci Moodle'da tıkladığında gelen canlı derse giriş ekranı 


