
Değerli Öğrencilerimiz, 

 

 
Üniversitemiz Covid-19 salgını sebebiyle yurt çapında alınan koruma tedbirleri çerçevesinde 

eğitim-öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak sürdürmektedir. Bu kapsamda, 

yüz yüze yapılan dersler KUZEM portalı üzerinden uzaktan eğitim şeklinde yapılmaya 

başlanmıştır. Koruma tedbirleri kapsamında lisansüstü seviyede yapılması gereken Yüksek 

lisans/Doktora Tez izleme ve tez savunmaları, doktora yeterlik yazılı ve doktora yeterlik sözlü 

sınavları da KUZEM üzerinde yapılacaktır.Aşağıda sınavlara katılım ve sanal oturumlara 

erişim konusunda izlemeniz gerek süreç kısaca açıklanmaktadır. 

1. Sanal Oturumlara Erişim 

 

Sınavlara, size sınav tarihi öncesinde danışmanınız ya da sınav sorumlusu öğretim üyesi 

tarafından gönderilen sanal oturum bağlantı adresini kullanarak katılmanız gerekmektedir. Bu 

bağlantı adresini web tarayıcınızı ya da aşağıda sizinle paylaştığımız Adobe Connect 

uygulamasını kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. 
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2. Adobe Connect Uygulamasının Yüklenmesi 

 
Yaşadığımız süreçte sanal sınıflara erişim konusunda, web tarayıcılarının Flash Player uyumu 

ve güncelleme kaynaklı sıkıntılar yaşandığı görülmektedir. Bu sebeple sanal oturumlara 

bağlanırken Adobe Connect masaüstü uygulamasının kullanılması en uygun çözüm olarak 

görünmektedir. Adobe Connect masaüstü uygulamasını indirmek için aşağıdaki bağlantı 

adreslerini kullanabilirsiniz. 

https://helpx.adobe.com/adobe-connect/connect-downloads-updates.html 
 

 

 

Windows İşletim Sistemi için 

 
http://www.adobe.com/go/Connectsetup 

 

Apple Mac İşletim Sistemi için 

 
http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac 

 

 

 
 

https://helpx.adobe.com/adobe-connect/connect-downloads-updates.html
http://www.adobe.com/go/Connectsetup
http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac


Toplantı Bağlantı 

Adresi 

Uygulamayı yüklemek için indirme linkine tıklayınız. Açılan kullanıcı arayüzü üzerindeki Kur 

butonuna basarak uygulamayı bilgisayarınıza yükleyiniz. Yükleme tamamlandığında 

bilgisayarınızın masaüstüne ve başlangıç menüsüne uygulamanın kısayolunu ekleyebilirsiniz. 

 

 

 
 

3. Sanal Oturumlara Katılım 

 

Sanal oturumlara katılmanız için yüklediğiniz Adobe Connect uygulamasını bilgisayarınızda 

çalıştırınız. Açılan uygulama arayüzünde toplantı bölmesine oturum/sınav yöneticisi tarafından 

gönderilen bağlantı adresini yazım hatasına sebep olmamak için kopyala/yapıştır yaparak 

giriniz ve devam et tuşuna basınız. 

 



Toplantı Sahibi İsterse 

toplantıya girişi şifre ile 

sınırlandırabilir 

Sınava girecek öğrenciler ve sınavda görev alacak kurum içi/dışı akademisyenler toplantılara 

misafir rolü ile giriş yapmaktadır. Oturuma katılmak için linki girip devam et tuşuna 

bastığınızda, misafir girişleri için toplantı sahibine izin talebiniz iletilir. Toplantı sahibi bu izni 

verdikten sonra sisteme misafir katılımcı rolü ile katılımınız gerçekleşir. Bu aşamadan sonra 

sunum yapabilmek, ekran paylaşabilmek, kamera ya da mikrofon kullanabilmek gibi 

fonksiyonları kullanabilmeniz için toplantı sahibi rolünüzü toplantı sahibi rolüne 

dönüştürecektir. Sınav sonunda aktif uygulama penceresini kapatarak uygulamadan ve 

sınavdan çıkış yapabilirsiniz. 

 

Misafir Girişleri Toplantı 

sahibinin izni ile 

gerçekleştirilir. 


