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Öğrenci İşlemleri

• https://golcuk.isparta.edu.tr adresini tıklayınız ve Öğrenci 
Girişi yapınız.

https://golcuk.isparta.edu.tr/


Öğrenci İşlemleri (2)

• Öğrenci İşlemleri Menüsünden ‘Uzaktan Eğitim Tez, 
Seminer, TİK, Yeterlik Sınav Yönetimi’ menüsünü 
tıklayınız.



Öğrenci İşlemleri(3)

• Uyarıları dikkatli bir şekilde okuduktan sonra sınav yapmak istediğiniz öğrencinin 
satırında bulunan Jüri ile Paylaşılacak Adresi kopyalayıp jüri üyeleri ile paylaşınız. 
İlgili satırdaki başlat butonunu tıklayınız. 



Öğrenci İşlemleri (4)

• Kayıtlı kullanıcı seçeneğini tıklayarak Adobe Connect Kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş 
yaparak toplantıya giriş yapabilirsiniz. Kullanıcı Adı: Öğrenci Numaranız, Şifreniz golcuk 
şifrenizdir. Şifrenizi hatırlamıyorsanız https://golcuk.isparta.edu.tr adresinden Öğrenci 
Girişi yapınız. Ana sayfada bulunanan Adobe Connect Şifremi Sıfırla butonunu tıklayarak 
yeni şifrenizi sistemden alabilirsiniz.

https://golcuk.isparta.edu.tr/


Toplantıya Katılacak Diğer Kişiler (1)

• Dışarıdan katılacak jüri üyeleri ya da misafir öğretim
üyeleri toplantıya bağlanmak için gerekli adresi Danışman
Öğretim Üyesi veya Öğrenciden aldıktan sonra
tarayıcılarını kullanarak toplantıya bağlanabilirler.

• Örn: https://isparta.adobeconnect.com/rzsmxxxzke8h/



Toplantıya Katılacak Diğer Kişiler(2)

• Dışarıdan katılacak jüri üyeleri ya da misafir öğretim üyeleri toplantıya, toplantı

ev sahibi izin verdiğinde içeri alınırlar. Toplantı ev sahibi öğretim üyesi

onaylayarak jüri üyesini dışarıdan alabilir.



Sanal Toplantıyı Yönetme

• Yukarıdaki menülerden toplantınızla ilgili ayarları
yönetebilirsiniz.



Web Kamerasını Başlatma

• 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 toplantınız esnasında 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

• Beyaz Tahtayı Paylaş; sizler için beyaz tahta açar ve üzerine çizim yapmanızı 
sağlar

Paylaşımı 
durdurabilirsiniz

Çizim araçları

Yeni boş sayfa



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 toplantı 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 paylaşılırken toplantınıza devam edebilirsiniz.



Ekran ve Belge Paylaşımı

• Masaüstünüzde çalıştığınız tüm dosyalar katılımcılar tarafından görülecektir. 
Bu durumda, 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. 

• Toplantınızı tek bir bilgisayar üzerinde anlatıyorsanız tam ekrana geçmeniz durumunda paylaşım iç içe
geçecektir. Bu nedenle mini denetimden çıktığınızda akran paylaşımını kapatmalısınız. Bu durumda
toplantınıza “mini denetime geçiş yap” diyerek devam edebilirsiniz.



Adobe Connect Ayrıntılı Kullanım
Adobe Connect üzerinde faklı düzenler ile toplantınızı yönetebilirsiniz. 
Düzenler alanından farklı düzenlere geçebilirsiniz. 

Tartışma düzeni size katılımcılarla birlikte çalışabileceğiniz birçok alan sunar ve bu düzende 
katılımcılar aktif olarak dersin işleyişine katılabilirler. Bu düzen 5 bölmeden oluşur.



Adobe Connect Ayrıntılı Kullanım
İşbirliği düzeninde yine Beyaz Tahta üzerine tüm katılımcıların yazabileceği bir alan açılır.
Bu alanda dosya paylaşımı da yapılabilir. Notlar alanından konu ile ilgili notlar alınabilir.
Dosya alanında tüm katılımcılarla dosyalar paylaşılabilir. Bu düzen 6 bölmeden oluşur.



Adobe Connect Ayrıntılı Kullanım
Herhangi bir bölmeyi kapatmak isterseniz, bölme üzerindeki menüye tıklayıp Gizle tıklayabilirsiniz. Bir
bölmeyi yanlışlıkla kapatırsanız ya da yeni bir bölme eklemek isterseniz. Bölmeler sekmesini
kullanabilirsiniz.



Adobe Connect Ayrıntılı Kullanım
Paylaş: Ekran paylaşımı, dosya ya da beyaz tahta paylaşımı için gerekli bölmeyi açar.

Notlar: Notlarınızı almanız için gerekli bölmeyi açar. 

Katılımcılar: Toplantı katılımcılarını gösteren bölmeyi açar. 

Video: Web kamerasını gösteren bölmeyi açar. 

Sohbet: Katılımcıların toplantı sırasında yazışmalarını sağlayan bölmeyi açar. 

Dosyalar: Tüm katılımcılara dosya paylaşımına izin veren bölmedir, katılımcılara 

buradan dosya gönderilebilir ve indirilebilir. 

Web bağlantıları: Katılımcıların bilgisayarlarında açmaları için farklı internet 

bağlantılarının paylaşılabildiği bölmedir. Toplantı sahibi burada bir bağlantı 

ekleyebilir ve katılımcıların bu bağlantıya tıklayıp erişmesini sağlayabilir. 

Anket: Toplantı sırasında uygulanabilir bir anket gösteren bölmedir. 

S ve C: Soru cevap etkileşimini açan bölmedir. 

Bölmeleri Taşı ve Yeniden Boyutlandır: Bölmeleri taşıyabilmenize ve yeniden 

boyutlandırmanıza izin verir. 



Adobe Connect Ayrıntılı Kullanım

Bunların dışında kendi düzeninizi oluşturmak isterseniz, Düzenler sekmesinden Yeni Düzen Oluştur
tıklayabilirsiniz. Daha sonrasında Bölmeler sekmesinden istediğiniz bölmeleri toplantınıza dahil edebilirsiniz.

Oluşturduğunuz düzenleri silmek isterseniz. Düzenleri Yönet sekmesinden ilgili düzeni seçip

silebilirsiniz.



Toplantı Kaydetme

Toplantınızı kaydetmek için, Toplantı sekmesinden Toplantıyı Kaydet tıklayınız. 

Toplantınıza bir isim verebilirsiniz. Tamam butonuna tıkladıktan 

sonra toplantınızın kayıt altına alındığını gösteren kırmızı buton

sağ üstte görülecektir. 



Toplantı Kaydetme
Toplantıya başladıktan sonra kaydetmeye başlamalısınız. Kırmızı buton yandığı sürece toplantınız kaydediliyor
olacaktır. (Toplantınıza başlamadan önce kaydet butonuna basınız. Anlatırken kırmızı butonun yandığından
emin olunuz.) Toplantı sırasında kaydı yönetmek isterseniz kırmızı kayıt butonunu kullanabilirsiniz.

Kaydı Duraklat butonuna bastığınızda kaydınız duraklatılacaktır. Tekrar bastığınızda 

Kayda Devam Et diyerek kaydınıza kalan yerinden devam edebilirsiniz. 

Kaydı Durdur dediğinizde kayıt tamamen duracaktır ve sunucuda kaydedilmiş olacaktır.



Katılımcılara Sunucu Hakkı Verilmesi
Toplantınızdaki katılımcıları sunucu olarak atayabilir derste sunum yapma, ses ve görüntülerini 
göndermelerine izin verebilirsiniz. Katılımcıların ismine tıklayıp sunucu yap demeniz yeterlidir. Sunucu olan 
katılımcılar üst menüde yer alan mikrofon ve kamera sekmeleri ile seslerini be görüntülerini gönderebilirler. 

Sunucular dilediklerinde kendi ekranlarını ya da sunumlarını, 

dosyalarını paylaş ekranından paylaşabilirler. 



Kayıtlı Toplantıyı Bilgisayara İndirme
Bulut üzerindeki Adobe sunucularında kaydedilen toplantılarınızı indirmek için toplantınızı açtıktan sonra 
kayıtlarınıza erişip indirebilirsiniz. Bunun için Toplantı sekmesinden Toplantı Bilgilerini Yönet tıklayınız. 

Açılan sayfada Kayıtlar sekmesine tıklayınız. İndirmek istediğiniz kaydın yanında 

bulunan Eylemler butonundan Çevrimdışı Yap butonuna tıklayınız. 



Kayıtlı Toplantıyı Bilgisayara İndirme
Tıkladıktan sonra Adobe Connect uygulaması başlayacaktır. Gelen uyarılara uyunuz ve bilgisayarınızı hazır hale 
getiriniz. Sonraki tıkladığınızda kaydınızın kalitesi için seçeneklerden herhangi birini seçebilirsiniz. 

Mobil, Masaüstü, HD ya da Full HD seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Mobil daha az yer 

kaplayacaktır ancak görüntü kalitesi düşecektir. Full HD çok iyi bir görüntü kalitesi sunar ancak fazla 

yer kaplayabilir. 



Kayıtlı Toplantıyı Bilgisayara İndirme

Bu ekrandan kaydınızı indireceğiniz klasörü seçin ve kaydet tıklayın. Kaydınız başlayacaktır. Kaydınızı indirme 
süresi, dersiniz kaç dakika sürdüyse o kadar zaman alacaktır. Kaydı keserseniz yarıda kalabilir. Tamamen 
dersinizin kaydedildiğinden emin olduktan sonra Durdur ve Kaydet tıklayınız. Dersiniz kayıt altına alınmış 
olacaktır. 



TEŞEKKÜRLER


