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Mardin Artuklu Üniversitesi 2015-2016 güz yarıyıldan itibaren Senato kararı ile üniversitemiz 

bünyesinde bulunan ön lisans ve lisans programlarında görülmekte olan ortak dersleri (Atatürk 

İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil) hem örgün hem de uzaktan eğitim yoluyla 

vermektedir.  

Ortak Dersler 

 Türk Dili-I,  

 Türk Dili-II,  

 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, 

 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II, 

 Yabancı Dil-I 

 Yabancı Dil-II 

        

Yukarıda belirtilen tüm derslerin eğitimleri MAUZEM Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden 

asenkron ve senkron olarak gerçekleştirilmektedir. 

 

 

 

 

Bu kılavuz Adobe Connect Sanal Sınıf uygulamalarının temel kullanımında siz öğrencilerimize 

yardımcı olacaktır.  

  

1. DERS VE KULLANICI BİLGİLERİ HAKKINDA 

Kullanıcı adı: öğrenci no 

Şifre: Kimlik Numarası 
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Sisteme giriş için gerekli olan kullanıcı adı öğrenci numarası ve şifre ise kimlik numarası’dır. 

Sanal sınıflara katılmak için http://oys.artuklu.edu.tr  adresinden kullanıcı adı ve parolanızla giriş 

yapınız. 

 

Şekil 1: Öğrenme Yönetim Sistemine Giriş 

Tarayıcınızdan Şekil 1’deki adresi girdikten sonra karşınıza kullanıcı adı ve şifrenizi gireceğiniz 

oturum açma ekranı gelecektir (Şekil 2). Bu ekrandan kullanıcı adınızı ve parolanızı giriniz. 

 

 

Şekil 2: Öğrenme Yönetim Sistemi Oturum Açma 

Oturum açıldıktan sonra almakta olduğunuz derslerin listeleneceği ekran gelecektir. Ekranda 

gördüğünüz “Derslerim” menüsü kayıtlı olduğunuz dersleri göstermektedir. 

2. DERSLERE GİRİŞ-Masaüstü Bilgisayar 

http://oys.artuklu.edu.tr/
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Şekil 3: Kayıtlı olduğunuz Dersler 

Listede bulunan derslere ait linke tıkladığınızda ilgili dersin detayı açılacaktır. Şekil 4’te üst 

bölümde yer alan SANAL SINIF linkine tıklayarak Sanal Sınıf’a giriş yapabilirsiniz.  

 

Şekil 4: Canlı Derse Giriş 

Karşınıza Şekil 5’teki ekran gelecektir. Dersin öğretim elemanının “Video” alanında, Paylaşılan 

sunum vb. içerikleri “Paylaş” alanında, diğer katılımcıları “Katılımcılar” alanında, Dersin öğretim 
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elemanı bilgisini “Toplantı Sahipleri” alanında, MAUZEM’in görevlendirdiği teknik destek 

personelinin bilgilerini “Canlı Ders Sunucusu” alanında görebilirsiniz. Sohbet alanında ise yorum 

yapabilirsiniz. 

Not: Canlı Derslere katılamadığınızda ilgili ders kayıtlarına istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. 

 

Şekil 5: Sanal Sınıf Ekranı 

Uyarı: Sanal sınıfta öğrenciler kendi aralarında sohbet yapamamaktadırlar.  Sadece öğretim 

üyesi ile mesajlaşabilmektedirler. 

Sanal Sınıf ortamında dersi veren öğretim üyesi  “Toplantı Sahibi” olarak görünür.  Toplantı 

sahibi isterse katılımcıyı “Sunucu” yapabilir. Sunucu yapması durumunda katılımcı dersin 

yönetimini sağlayabilir ya da ses ve görüntü paylaşımını etkinleştirebilir. Böylece katılımcıların 

derse web kamerası ve mikrofonlarıyla katılımı sağlanmış olur. Toplantı sahibi (dersin öğretim 

elemanı) öğrenciye sunucu yetkisi verdiği zaman Şekil 6’daki gibi bir arayüze sahip olacaktır. 
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Şekil 6: Katılımcının Sunucu olarak atanması (Ancak toplantı sahibi yapabilir.) 

 

Katılımcının sunucu olması durumunda Şekil 6’daki gibi ekran gelecektir ve mikrofon sesini 

paylaşma/ayarlama, Hoparlör sesini ayarlama, web kamerasını başlatma/durdurma ve durumu 

ayarlamalarını yapabileceğiniz seçenekler araç çubuğuna gelecektir.  

 

Mikrofon sesi paylaşmak için; 

Ana menüde yer yalan mikrofon seçeneğinden “Sesimi Bağla” seçilir. 

 

Şekil 7: Mikrofon Ayarları 

Sesimi bağla seçeneği seçildikten sonra karşınıza aşağıdaki gibi bir uyarı ekranı gelecektir ve 

buradan “İzin Ver” diyerek erişim sağlamalısınız. 

 

Şekil 8: Erişim İzni 
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Mikrofonun sesini kapatmak istersek yine mikrofon seçeneklerinden “Mikrofonumun Bağlantısını 

Kes” demelisiniz.  Eğer bir süreliğine katılımcılara ses gitmesini istemiyorsanız “Mikrofonumun 

Sesini Kapat” seçeneğini seçmelisiniz. 

Katılımcıların ses sorunu yaşamaması için yine mikrofon seçeneklerinden “Mikrofon Sesini 

Ayarla” seçeneğiyle mikrofonunuzun ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. 

Web Kamerasını Başlatmak 

Web kamera görüntünüzü paylaşmak için ana menüden web kamerası seçeneklerine geliniz. Daha 

sonra “Web Kameramı Başlat” ‘ı seçiniz. 

 

Şekil 9: Web Kamerası Ayarları 

Web kameranıza erişimi sağlamak için yine mikrofondaki gibi bir uyarı penceresi gelecektir. 

Buradan “İzin Ver” demeniz durumunda video bölmenizde ön izleme görüntüsü gelecektir. 

Kameranızı ayarlamak için ön izlemeyi kullanmalısınız. Hazır olması durumunda “Paylaşımı 

Başlat” demelisiniz.  

 

Şekil 10: Erişim İzni 

 

Şekil 11: Web Kamerası Ön izleme 
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Menüde bulunan durum ayarlarında ise katılımcının vermek istediği mesajlara ilişkin seçenekler 

bulunmaktadır. Örneğin Öğretim üyesi bir soru sorduğunda söz hakkı istenebilir, bir durum 

oluşturduğunda o konuya katılabilirsiniz ya da karşı çıkabilirsiniz. Bu seçenekleri kullandığınızda 

öğretim üyesi bu durumları katılımcı listesinde bulunan isimlerin yanında görebilecektir. 

 

Şekil 12: Ses Ayarı 

 

 

Şekil 13: Durum Bilgileri 

Dersin Sonlandırılması 

Öğrenciler sanal sınıf ekranını kapattıklarında sınıftan ayrılmış olacaklardır. Öğretim üyesi dersi 

bitirdiğinde ise öğrencilere dersin bittiğini bildiren bir mesaj gönderilecektir. Öğrenciler ancak 

toplantı sahibi yani dersi veren öğretim üyesi oturumu açtığında tekrar derse katılabilir. 
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Şekil 14: Sanal Sınıf’tan Çıkma 
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Sanal Sınıflara İOS (iPhone, iPod touch, iPad ) ve Android Tabletlerden Erişim 

Tablet bilgisayarlarınızdan veya telefondan sanal sınıflara erişmek için öncelikle “Adobe Connect 

Mobile”  android uygulamasını indiriniz. Tarayıcınızdan http://oys.artuklu.edu.tr/ adresine giriş 

yapınız. 

 

 

Şekil 17: Adobe Connect Mobile 

Uygulaması 

Şekil 15: Android Tablet 

 

Şekil 16: Cep Telefonları  

 

http://oys.artuklu.edu.tr/ adresine giriş yaptığınızda karşınıza Şekil 18’deki gibi bir ekran 

gelecektir. 

 

 

 

 

 

3. DERSLERE GİRİŞ-Mobil Erişim 

http://oys.artuklu.edu.tr/
http://oys.artuklu.edu.tr/
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Şekil 18: Öğrenme Yönetim Sistemi Mobile Giriş Ekranı 

Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girdikten sonra aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir. 

 

Şekil 19: Öğrenme Yönetim Sistemi Mobile Arayüzü-Derslerim 

Girmek istediğiniz 

dersi seçiniz. 
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İlgili dersin üzerine tıkladıktan sonra aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi Canlı Ders Giriş linkine 

tıklayarak Sanal Sınıf’a katılabilirsiniz. 

 

Şekil 20: Öğrenme Yönetim Sistemi Mobile Arayüzü Canlı Ders Girişi 

 

Canlı Ders Giriş linkine tıkladıktan sonra aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi Toplantı bilgileri 

ekranı çıkmaktadır.  butonuna tıklayarak Adobe Connect Canlı Sınıfa 

katılabilirsiniz. Bu aşamada karşınıza aşağıdaki şekilde yer alan Adobe Connect arayüzü 

çıkacaktır. Adobe Connect Mobile yüklü değilse Adobe Connect Mobili Edinin linkine tıklayarak 

aygıtınıza yükleyebilirsiniz. Yükledikten sonra Adobe Connect Mobile’i Açın alanına tıklayarak 

Canlı Sınıf’a giriş yapabilirsiniz. Eğer aygıtınıza daha önce Adobe Connect Mobile’i zaten 

yüklemişseniz Adobe Connect Mobile’i Açın alanına tıklayarak Sanal Sınıf’a giriş yapabilirsiniz. 
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Şekil 21. Adobe Connect Canlı Sınıfına Giriş 

Adobe Connect’e bağlandıktan sonra aşağıda sol tarafta yer alan ekran karşınıza çıkacaktır. Next 

butonuna tıkladığımızda “Connecting” uyarısı karşımıza çıkacaktır ve ardından Şekil 23’teki Canlı 

Sınıf ekranı karşınıza çıkacaktır. 

    

Şekil 22. Adobe Connect Canlı Sınıfına Giriş 
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Şekil 23: Sanal Sınıf Ortamı (Mobile) 

Not: Ders bittiğinde öğretim üyesi toplantı odasından çıkar ve sizlerin de oturumları otomatik 

olarak kapanır.  


