
Danışmanlık/Oryantasyon Dersleri 
Kullanım Dokümanı



Sanal Toplantıyı Açma
Sanal toplantılarınız otomatik olarak OBS üzerinde açılmıştır. OBS 
üzerinden girişinizi yaparak toplantınıza ulaşabilirsiniz. 



Sanal Toplantıyı Açma
Anasayfanızdan ‘’Oryantasyon/Danışmanlık Toplantısına Katıl’’ butonuna tıklayınız.



Sanal Toplantıyı Açma
• Toplantı bağlantısına tıkladıktan sonra Adobe Connect 

bağlantısı için kullanıcı adı ve şifre isteyebilir. 

• Kullanıcı kodu: Öğrenci Numaranız
• Şifre: eposta adresinize iletilen şifredir(İlk başta OBS 

şifreniz) NOT: OBS ve Adobe Connect birbirinden 
bağımsız sistemlerdir. Birinde şifrenizi değiştirmeniz diğer 
sistemi etkilemez. Bu nedenle şifreleriniz ayrı ayrıdır. Şifre 
değiştirmeniz durumunda not ediniz. 



Sanal Toplantıyı Açma
• Adobe Connect şifrenizi değiştirmek isterseniz. 

Anasayfanızda yer alan ‘’Adobe Connect Şifresini 
Değiştir’’ alanından yeni bir şifre belirleyebilirsiniz.



Sanal Toplantıyı Açma

Öğrenci No

Şifre



Sanal Toplantıyı Açma
• Bilgisayarınızda yüklü değilse Adobe Connect yardımcı 

programına ihtiyacınız olabilir. Otomatik olarak 
başlayacaktır. İndirip, kurunuz. Programı bir kere 
kurmanız yeterlidir, her toplantıyı açtığınızda 
yüklemenize gerek yoktur. 



Web Kamerasını Başlatma
• Öğretim elemanınız size toplantı sırasında ’’Sunucu’’ 

olarak yetki vermesi durumunda kameranızı, sesinizi ve 
ekran paylaşımınızı katılımcılara gönderebilirsiniz. 
• Web Kameranızı başlatmak için iki yöntem vardır. İlki; 

web kamerası simgesine         tıklamaktır. Simge yanındaki 
aşağı ok      tıklayarak gelişmiş ayarlara erişebilirsiniz. 



Web Kamerasını Başlatma
• Web Kameranızı başlatmak için ikinci yöntem; video 

alanından ‘’Web Kameramı Başlat’’ ile başlatılabilir. 



Mikrofonu Başlatma
• Mikrofonu başlatmak için mikrofon simgesine         

tıklayabilirsiniz. Simge yanındaki aşağı ok      tıklayarak 
gelişmiş ayarlara erişebilirsiniz. 

Mikrofona direkt olarak tıkladığınızda simge yeşil oluyor ve 
dalgalanma görüyorsanız sesiniz karşıya gidiyor demektir. Bu simgeye 
tekrar tıklarsanız sesinizi kapatabilirsiniz. 

Ses gitmiyor.



Ekran ve Belge Paylaşımı

• Adobe Connect ile dersinizi işlemek için birden fazla 
seçenekle dosya paylaşımı, beyaz tahta ya da ekran 
paylaşımı yapabilirsiniz. Bunun için ‘’paylaşım’’ alanından 
‘’Ekran Paylaşımı’’ butonu ile yapabilirsiniz. 



Ekran ve Belge Paylaşımı

• Aşağı ok yönünde tuşa 
bastığınızda ’’Ekran 
Paylaşımı’’, ‘’Belge Paylaş’’ 
ve ’’Beyaz Tahtayı Paylaş’’ 
seçenekleri çıkar. Buradan 
paylaşmak istediğiniz 
seçeneği tıklayabilirsiniz. 



Ekran ve Belge Paylaşımı

• Belge Paylaş; PDF, sunu, Word belgesi vb. içerikleri paylaşabilirsiniz ve 
istediğiniz zaman kullanmaya devam edebilirsiniz. 

Belgenizin 
bulunduğu yeri 

seçiniz



Ekran ve Belge Paylaşımı

• Belgeniz dönüştürülecek ve toplantınıza kaydedilecektir. 

• Artık belgenizi tüm katılımcılar görebilecektir. Aşağıdaki araç kutusu ile belgenizi 
kontrol edebilirsiniz.  ‘’paylaşımı durdur’’ ile paylaşımı durdurabilirsiniz. 



Ekran ve Belge Paylaşımı

• Aynı dersinizin toplantısı için aynı belgeyi tekrar yüklemenize gerek 
yoktur. Sisteme yüklediğiniz bir belge toplantı içinde tutulacaktır. ‘’Belge 
paylaş’’ tıkladığınızda ‘’Geçmişi Paylaş’’ alanında tüm belgelerinizi 
görebilirsiniz ve yansıtabilirsiniz. 



Ekran ve Belge Paylaşımı

• Ekranımı Paylaş; bilgisayarınızın ekranını katılımcılara paylaşmak için 
kullanılan seçenektir. Tıkladıktan sonra masaüstü, uygulama ya da 
pencere seçeneklerinden biri seçilebilir. 



Ekran ve Belge Paylaşımı

• Bu menüde ‘’masaüstü’’ seçeneği tıkladığınızda ekranınızın tamamının 
görünmesi için adobe connect ‘’mini denetime’’ geçecektir. Böylelikle 
masaüstünüz üzerinde çalışırken ders işlemeye devam edebilirsiniz.



Ekran ve Belge Paylaşımı

• Masaüstünde çalıştığınız tüm dosyalar katılımcılar tarafından görünecektir. 
Dersinizi bu alandan işlemeye devam edebilirsiniz. Adobe Connect mini 
denetimde çalışmaya devam edecektir.



Ekran ve Belge Paylaşımı

• Mini denetimde tüm toplantıyı kontrol edebileceğiniz menüler yer 
almaktadır. Bu alanlardan Webcam, mikrofon açma/kapatma, ekran paylaşım  
işlemlerinize kolayca ulaşabilirsiniz. 

Ekran 
Paylaşımı

Webcam
Kontrolü

Mikrofon 
Kontrolü

Hoparlor
Kontrolü

Derse 
katılanlar

Sorular ve 
Sohbet

Bildirimler



Ekran ve Belge Paylaşımı Bu simgeye tıkladığınızda ekran 
eski haline gelecektir. 

• Dersinizi tek monitörlü bir bilgisayar üzerinde anlatıyorsanız tam ekrana geçmeniz durumunda paylaşım iç 
içe geçecektir. Bu nedenle mini denetimden çıktığınızda ekran paylaşımını kapatmalısınız. Dersinizi 
anlatmaya devam ederseniz ‘’mini denetime geçiş yap’’ diyerek devam edebilirsiniz.



Ekran ve Belge Paylaşımı Bu simgeye tıkladığınızda ekran 
eski haline gelecektir. 

• Dersinizi tek monitörlü bir bilgisayar üzerinde anlatıyorsanız tam ekrana geçmeniz durumunda paylaşım iç 
içe geçecektir. Bu nedenle mini denetimden çıktığınızda ekran paylaşımını kapatmalısınız. Dersinizi 
anlatmaya devam ederseniz ‘’mini denetime geçiş yap’’ diyerek devam edebilirsiniz.



Mobil Cihazlardan Toplantıyı Açma
• Tablet ya da akıllı 

telefonlarınızla toplantıya 
katılmak için Adobe Connect 
uygulamasını cihazlarınıza 
kurmanız gerekmektedir. 

Android için: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.adobe.connectpro&hl=tr

IOS için: https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503

Not: Bağlantılar çalışmaz ise lütfen Google Play Store ya da Apple Store üzerinden Adobe Connect yazarak aratınız.

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=air.com.adobe.connectpro&hl=tr
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503


Mobil Cihazlardan Toplantıyı Açma
• Mobil cihazlarınızda chrome ya da benzeri bir tarayıcınız 

varsa HTML5 ile toplantıya katılabilirsiniz ancak bu 
durumda sadece dinleyici olabilirsiniz. 

• Kamera ve mikrofon ile toplantıya katılmanız için 
uygulamayı yüklemeniz gerekmektedir. 



Sanal Toplantıyı Açma

Mobil ya da masaüstü cihazınızın internet tarayıcısında obs.sdu.edu.tr adresine
bağlanınız (safari, chrome, firefox vb.)



Sanal Toplantıyı Açma
Oryantasyon/Danışmanlık dersleri sizlere belirtilen saatler arasında 
açık olacaktır.



Sanal Toplantıyı Açma
Kullanıcı adınızı ve kodunuzu giriniz ve ‘’Oturum Aç’’ tıklayınız.

Öğrenci No

Şifre



Sanal Toplantıyı Açma
Tarayıcınız desteklemesi halinde ’’Tarayıcıda aç’’ seçeneği ile derse katılabilirsiniz.
Adobe Connect yüklediyseniz ‘’Uygulamada Aç’’ tıklayabilirsiniz. 



Mobil Cihazlarda Kamerayı Açma
Eğer öğretim elemanınız derse sunucu olarak katılmanıza izin verirse.
(Adobe Connect Mobile yüklü olmalı)
Kameranızı açmak için Webcam simgesine tıklayınız ve ardından
’’broadcast’’ tıklayınız.



Mobil Cihazlardan Mikrofonu Açma
Mikrofonunuzu açmak için Mikrofon simgesine tıklayın ve 
‘’connect my microphone’’ tuşuna basın. Mikrofon sesinizi aşağısında 
Bulunan çubuktan artırıp azaltabilirsiniz.



Mobil Cihazlarda Sohbet ve Soru Cevap Alanı
‘’Sohbet’’ alanından yazdıklarınızı katılımcılarınızla paylaşabilirsiniz. 



TEŞEKKÜRLER


