
 

1– ekampus.btu.edu.tr’ye gidiniz.  

Giriş yaptıktan sonra sol taraftan canlı dersi eklemek 

istediğiniz haftayı seçiniz.  
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2– Sağ üst tarafta düzenlemeyi açı 

seçiniz.   

 

 

3- Canlı ders eklemek istediğiniz haftaya gelip, yeni bir etkinlik ek-

leyi seçiniz.  

 

 

 

4- Açılan pencerede Adobe Connect'i seçiniz. 
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5– Ders başlığını ve isterseniz ders ile ilgili tanımları yazınız.  
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6- Dilerseniz toplantı adresi yazabilirsiniz. Yazmazsanız otomatik 

olarak kendisi oluşturacaktır. Dersin başlangıç ve bitiş saatlerini ya-

zınız.  

 

ÖNEMLİ: Adobe Connect lisansı aynı anda 5 sınıf ile sınırlı ol-

duğu için saati lütfen dersinizin başlangıç saatinden öncesini seç-

meyiniz ve sonraki saate kaydırmayınız.  Örneğin dersinizin 9 - 

10 arası olduğunu varsayarsak dersin başlangıç saati 09.00 bitiş 

saati en geç 9.55 girilmelidir. 9-11 arası dersler için ise başlangıç 

saati 9.00 bitiş saati en geç 10.55 olmalıdır. 
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7- Sonrasında kaydet ve gösteri seçerek ders saatini kontrol ediniz. 

8- Ders saati geldiğinde toplantıya katıl seçeneğini seçiniz. 
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9- Açılan pencerede şimdi katılı seçiniz 

 

 

 

 

 

 

10- Dersinizi tarayıcıda ya da uygulamada açabilirsiniz. Uygulama-

da açmanızı tavsiye ediyoruz. Uygulamayı bu pencereden indirebi-

lirsiniz. 
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11- Uygulamadan açmak istediğiniz zaman açılan pencereyi onay-

layınız. İsterseniz seçimi hatırlayı seçip bir daha otomatik açmasını 

sağlayabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

12- Sanal sınıfa internet tarayıcı ile girmek isterseniz, Adobe Flash 

player kullanımına izin vermeniz gerekir.  

 

 

 

 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

CANLI DERS  

Adobe Connect  

Yardım için ekampus@btu.edu.tr 



13– Programın varsayılan görüntüsü şu şekildedir.  
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14– Katılımcılar menüsünde Bilgile-

rimi düzenle seçeneği ile adınızı dü-

zenleyiniz. Bu menüden katılımcı 

seçeneklerinden kullanıcı bilgilerini 

de düzenleyebilirsiniz. Öğrenciler-

den sunum yapmasını istediğinizde 

kullanıcının isminin üzerine gidilip 

sağ tuşa basılır ve ekran paylaşımı 

istenir.   
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15– Tercihler bölümünden programın tüm ayarlarına ulaşabilirsiniz.  
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16– Üst taraftaki menüden sırasıyla ses, mikrofon, kamera ve durum ayarları 

yapılır. Aşağıdaki resimde mikrofonun ve web kamerasının çalışmadığı an-

cak hoparlörün çalıştığı görülmektedir.  

17- Hoparlör ayarları için ses simgesi-

nin yanındaki oka basılır  

 

 

 

18- Mikrofon ayarları için 

yanındaki oka basılır  
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19– Kamera ayarları için 

yanındaki oka basılır.  

 

 

 

 

 

20– Ekranın ortasın-

daki ekranımı paylaş 

seçildiğinde bilgisa-

yarınızın ekranı pay-

laşılır. Yanındaki ok 

seçilerek belge yük-

lenebilir, beyaz tahta 

açılabilir.  
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21– Belge paylaş seçil-

diğinde bilgisayarıma 

gözat seçeneği ile bil-

gisayarınızdan belge 

yüklenir ve hem sizin 

hem de öğrencilerin 

ekranına yansır.  

 

 

 

 

Desteklenen formatlar: PPT, PPTX, zip, pdf, jpg, png, swf, flv, mp4 ve mp3.   
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22– Dersi kaydetmek için üst tarafta 

bulunan toplantı sekmesinden top-

lantıyı kaydeti seçiniz. Dersi kaydet-

mek istediğiniz ad ile kaydedebilirsi-

niz.  
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23– Ders kaydının başladığını sağ üst tarafta görebilirsiniz. İsterseniz kırmızı 

düğmeye basarak kaydı belli bir süre duraklatabilir ya da sonlandırabilirsi-

niz.  

 

  

 

 

 

 

24– Üstte bulunan düzenler sekmesiyle dersin gö-

rümünü değiştirebilirsiniz.  
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25– Üst tarafta bulunan bölümler sek-

mesiyle anket ve soru cevap etkinlik-

leri gerçekleştirebilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

26– Ses sekmesiyle katılımcıların tü-

münün ses kullanımını yönetebilirsiniz.  
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27– Alt tarafta bulunan sohbet 

bölümünde öğrenciler ile görü-

şebilir, sorular alabilirsiniz.  

 

 

 

 

28- Dersi bitirmek istediğinizde 

kayıt ediyorsanız kaydı durdurup, 

toplantı bitir seçilir. Öğrencilere 

gözükecek mesaj seçilir veya yazı-

lır ve tamam tuşuna basılır.  
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