
 

 
2020-2021 Güz Dönemi Erasmus+ 

Online Dil Sınavı 
SİSTEM TANITIM KILAVUZU 

Trabzon Üniversitesi  

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

ERASMUS+ ONLINE DİL SINAV SİSTEMİNE GİRİŞ 

Uzaktan eğitim aracılığıyla gerçekleştirilecek Erasmus Sözlü Dil Sınavı için aşağıdaki adımlar takip 

edilmelidir. 

 İlgili sisteme farklı tarayıcılardan erişim sağlanabilir ancak sistem ile daha uyumlu çalışabilmesi 

nedeniyle Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanız önerilmektedir. 

 Tarayıcınızı kullanarak http://trabzonuni.adobeconnect.com/erasmus_bekleme/ adresini 

ziyaret ediniz. İlgili sayfayı ziyaret ettiğinizde Resim 1’de sunulan arayüz ile karşılaşacaksınız. 

 

Resim 1. Giriş arayüzü 

 Sisteme misafir girişi yapmanız gerekmektedir. Bu nedenle misafir sekmesi altında yer alan 

“Ad” kısmına adınızı-soyadınızı tam ve doğru olarak sisteme yazmanız gerekmektedir. 

 Adınızı ve soyadınızı girdikten sonra “Odaya Gir” butonuna tıklayınız. 

 Daha önce “Adobe Connect Eklentisi”ni yüklemişseniz “Adobe Connect adlı uygulamayı aç” 

butonuna tıklayınız. Eğer yüklememişseniz “Adobe Connect Uygulamasını İndir” butonuna 

tıklayarak uygulamayı indiriniz. 

 Adobe Connect canlı toplantı ortamına erişildiğinde Resim 2’de gösterildiği gibi standart 

görünümlerden biri ile karşılaşılacaktır. 

 

 

http://trabzonuni.adobeconnect.com/erasmus_bekleme/
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Resim 2. Canlı toplantı arayüzü 

Canlı toplantı ortamına giriş yaptığınızda “Katılımcılar” kısmında adınızı görebilirsiniz. Katılımcı rolünde 

iken yetkileriniz sınırlıdır. Diğer bir ifadeyle sesinizi ya da kamera görüntünüzü size yetki verilene kadar 

paylaşamazsınız. Toplantı sahibi olan kişi yetki verdiğinde üst sekmede mikrofon ve web kamera 

butonları aktif olacaktır. 

Adobe Connect Canlı Toplantı Ortamına Sesli Katılım 

Sesli katılım izni size verildiğinde, Resim 3’te görüldüğü gibi “mikrofon” simgesine tıklayıp, “Sesimi 

Bağla” diyerek sesli iletişimi başlatabilirsiniz. 

 

Resim 3. Sesli bağlantı 

Adobe Connect Canlı Toplantı Ortamına Görüntülü Katılım 

Görüntülü katılım izni size verildiğinde, Resim 4’te görüldüğü üzere ekranınızın sol üst bölümünde yer 

alan “kamera” simgesine tıklayarak veya açılan pencerede “Web Kameramı Başlat” butonuna 

tıklayarak görüntüsünün ön izlemesini görebilir. Ardından, görüntünüz üzerinde yer alan “paylaşımı 

başlat” butonuna basarak görüntünüzü diğer katılımcılara aktarabilirsiniz. 

 

Resim 4. Görüntülü Katılım 
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Sınava Giriş Akışı 

1. Belirlenen sınav saati aralığından en az 30 dakika önce bekleme salonuna giriş yapmanız 

gerekmektedir. 

2. Bekleme salonunda mikrofon ve kamera testi yapılacaktır. 

3. Mikrofon ve kamera bağlantınızda problem olmazsa yetkili kişi tarafından sözlü sınava 

gireceğiniz oda linki sizlerle paylaşılacaktır.  

4. Sınav linkini aldığınızda bekleme salonundan ayrılmanız ve sınav salonuna bir an önce giriş 

yapmanız gerekmektedir.  

5. Sınav esnasında bağlantı sorunu yaşamamanız için kablolu bağlantı kullanmanız 

önerilmektedir. Yaşanabilecek olan her türlü donanımsal problemde öğrencinin kendisi 

sorumludur.  

6. Sınavınız tamamlandığında lütfen sınav olduğunuz odadan ayrılmanız gerektiğini unutmayın.  

7. Sınavınız bittikten sonra tekrar bekleme salonuna giriş yapmanıza gerek yoktur.  


