
Adobe Connect Mobil Sanal Ders Kullanım 
Dokümanı



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?id=air.com.adobe.connectpro&hl=tr
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503


Mobil Cihazlardan Toplantıyı Açma

• Uygulamayı kurduktan sonra açabilirsiniz. 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

• Sanal toplantılarınız için gerekli adres:

• http://obs.sdu.edu.tr

• Kullanıcı kodu: adsoyad@sdu.edu.tr

• Şifre: eposta adresinize iletilen şifredir. İsteyen adobe
connect sistemine giriş yaptıktan sonra şifresini 
‘’profilim’’ alanından değiştirebilir.

http://obs.sdu.edu.tr/
mailto:adsoyad@isparta.edu.tr


Sanal Toplantıyı Açma

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



Sanal Toplantıyı Açma



Sanal Toplantıyı Açma

Kullanıcı adınızı ve kodunuzu giriniz ve ‘’Odaya gir’’ tıklayınız.



Sanal Toplantıyı Açma

Tarayıcınız uygulamaya otomatik olarak yönlenecektir. 
‘’Adobe Connect’i Aç’’ tıklayınız. 



Mobil Cihazlardan Toplantıyı Açma
Toplantı ana ekranı aşağıdaki gibi görünecektir. Önceden masaüstü
uygulaması ile yüklediğiniz bir sunu varsa, paylaşıma açık şekilde gelecektir.
Eğer mobil uygulama kullanacaksanız sunularınızı daha önce masaüstü uygulaması 
ile yükleyiniz. Mobil uygulamadan doküman paylaşımı yapılamamaktadır.



Mobil Cihazlarda Kamerayı Açma

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 Cihazlardan Sunuyu Kontrol Etme

Soldaki iç içe geçmiş çemberlere tıklayarak slaytınızı kontrol edebilirsiniz.
Tablet cihazlarda ‘’Draw’’ ile üzerine çizim yapabilirsiniz. 



Mobil Cihazlarda Sohbet ve Soru Cevap Alanı

‘’Sohbet’’ alanından yazdıklarınızı katılımcılarınızla paylaşabilirsiniz. 



Mobil Cihazlarda Toplantı Kaydı
Toplantınızı kaydetmek için en solda aşağıda bulunan menüden ’’Record Meeting’’ tıklayınız 
ve çıkan pencerede ‘’start’’ tıklayınız.

NOT: Toplantı kaydı sadece bazı tablet cihazlarda
mümkündür. (Örn: iPad)



Mobil Cihazlarda Toplantı Kaydı
Toplantınızın kaydını sonlandırmak için ‘’Stop Recording’’ tıklayınız.



Mobil Cihazlarda Toplantı Kaydı
Toplantıyı kapatmak için ‘’Logout’’ ve ‘’ End Meeting’’ tıklayınız. 



Ders Kayıtlarını İzleme

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



Ders Kayıtlarını İzleme



Ders Kayıtlarını İzleme



Ders Kayıtlarını İzleme

Kullanıcı adınızı ve kodunuzu giriniz ve ‘’Odaya gir’’ tıklayınız.

Not: Tarayıcıda oturum kapatmadıysanız kullanıcı adı ve şifre istenmeyebilir.



Ders Kayıtlarını İzleme

Tüm kaydınızı izlemeyi ‘’Başlat’’ ile başlatabilirsiniz.



TEŞEKKÜRLER


