
 
KUZEM Eğitim Portalına Giriş Hakkında Bilgilendirme 

 
 

 

Kuzem.kku.edu.tr 
adresinden  
Eğitim Portalını 
Seçiniz. 
 



 

 

 
http://kuzemue.kku.edu.tr/  

adresinden de direkt giriş yapabilirsiniz. 

Kullanıcı Adınız:11 haneli TC 
Nonuz 
Şifreniz:11 Haneli TC Nonuz  
Doğrulama kodunu da büyük harflarle 
yazdıktan sonra Giriş Yapa basınız. 
 
 
Eğer sayfa açılmıyorsa Tarayıcınızın 
Açılır Pencere Engelleyicisine 
takılmamak için Mouse ile girişe 
basarken klavyeden CTRL tuşuna da 
basabilirsiniz. 
 

http://kuzemue.kku.edu.tr/
http://kuzemue.kku.edu.tr/


 

Listeleye tıkladığınızda ders kaydınızda 
almış olduğunuz ders listesi ekrana 
gelmelidir. 
 
Eğer sorun olduğunu düşünüyorsanız 
kuzem@kku.edu.tr adresine sorunlu 
durumu ve öğrenci numaranızı bildiriniz. 

mailto:kuzem@kku.edu.tr


 

Canlı ders için; 
 
Sol menüden Sanal Sınıf>Sanal Sınıf 
Merkezine tıklayınız. 



 

Direkt canlı derse girmek istediğinizde 

adres çubuğuna 193.255.242.2 
adresi yazarak Sana Sınıfa giriş 
bölümüne ulaşabilirsiniz. 
 

Kullanıcı Adı:11 Haneli TC 
Nonuz 
Şifre:11 Haneli TC Nonuz 
 
Sisteme Girişe tıklayınız. 

http://193.255.242.2/
http://193.255.242.2/


 Aktif Toplantılardan ders 
randevularınızı görebilirsiniz. 

 

Sol menüden derslere geçiş yaparak o 
dersin toplantı tarih, saat ve link 
bilgilerine ulaşabilirsiniz. 
 
 
 
 
“No data display” uyarısı geliyorsa 
dersin hocası henüz ders randevusu 
almamış demektir. 
 
Ders randevusu yansıdığında link 
dersten 10dak. önce aktif hale 
gelecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Derslerinizi tekrar izlemek isterseniz 
Arşivdeki Dersler bölümünden Sol 
menünden dersinizi seçerek Ders İzleye 
tıklayınız. 

 

 
KUZEM kimliğinizle(TC ile) yaptığınız 
girişler devamınıza yansımaktadır. 
 
Devam durumunuzu Devam 
durumundan görüntüleyebilirsiniz. 
 



 

 

Detaylı Devam durumundan ders linki 
ile derse Misafir girişi yapan kişilerin 
girişleri de listelenir. Ancak misafir 
girişleri devamı arttırmaz. 
Devam konusunda karar verecek kişi 
hocalarınızdır. Mümkün olduğunca 
KUZEM kimliğinizle devamınıza dikkat 
ederek derslerinizi takip ediniz. 
 

Canlı dersleri sorunsuz izleyebilmek için sisteminize uygun Adobe Connect programı indiriniz. 
 

• Windows (64 bit ve 32 bit) için: Yüklemek için burayı tıklatın (sürüm 2021.4.36.64, yayımlanma tarihi 7 Mayıs 

2021. Sürüm Notları) 

• Mac için: Yüklemek için burayı tıklatın (sürüm 2021.4.36.64, yayımlanma tarihi 7 Mayıs 2021. Sürüm Notları) 

Adobe Connect Mobile Uygulamaları 

Adobe Connect Mobile, iOS veya Android cihazınızdan toplantıya katılmanızı sağlar. Adobe Connect 
Mobile, küçük bir ekran için optimize edilmiştir ve harika bir toplantı deneyimi sağlar. 

• iOS cihazlar için Adobe Connect Mobile 

• Android cihazlar için Adobe Connect Mobile 

 
 

Adobe Connect cep telefonu 
uygulamasından girerken ders linkini 
alıp toplantı adres bölümüne yapıştırın 
ancak mutlaka misafir girişi değil, 
KUZEM kimliğiniz olan 11 haneli TC 
Nonuz ile giriş yapınız. 
Ders kaydınızda sorun olduğunu 
düşünüyorsanız Danışmanınız ile 
iletişim kurunuz. 
Muafiyet başvurusu için bölümler 
sektreterliğine başvurunuz.  
Üniversite telefon rehberi için 
tıklayınız. 
KUZEM ile ilgili sorunlarınızı öğrenci 
numaranız ile birlikte 
kuzem@kku.edu.tr adresine iletiniz. 

https://www.adobe.com/go/ConnectShell11
https://helpx.adobe.com/tr/adobe-connect/release-note/adobe-connect-2021-5-application-release-notes.html
https://www.adobe.com/go/ConnectMac11Plus
https://helpx.adobe.com/tr/adobe-connect/release-note/adobe-connect-2021-5-application-release-notes.html
https://itunes.apple.com/tr/app/adobe-connect/id430437503?mt=8
http://market.android.com/details?id=air.com.adobe.connectpro
https://kku.edu.tr/Anasayfa/rehber/Index
https://kku.edu.tr/Anasayfa/rehber/Index
https://kku.edu.tr/Anasayfa/rehber/Index
https://kku.edu.tr/Anasayfa/rehber/Index
mailto:kuzem@kku.edu.tr

