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e – Konferans Nedir ?
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan uzaktan eğitim
uygulamalarından

biri

de

http://konferans.meb.gov.tr

üzerinde verilen canlı eğitimlerdir. Bu eğitimler için kullanılan
yazılım canlı, etkileşimli web toplantıları, sanal sınıflar yapıp
kurslar düzenlenebilen ve tüm etkinlik ve içerikler ile ilgili
raporlar alınabilen “ Hızlı Eğitim Geliştirim” platformudur. e –
Konferans ile katılımcılarla kolaylıkla iletişime geçilebilir bir
yandan da uzaktan eğitim ihtiyacı karşılanabilir.

e

- Konferans Sistemine girmeden önce yapılacak hazırlıklar
1. Sistem Gereksinimleri










En az 4 MBit internet bağlantısı sağlayınız. Bağlantı hızınız ne kadar yüksek olursa sistemi kullanma
veriminiz o oranda artacaktır. 4 MBit lik hız değerinin paylaşımsız internet bağlantıları için
belirtildiğini unutmayınız. Paylaşımlı internet bağlantılarında daha yüksek hızlar gerekebilir.
Eğitimlerde kullanmak üzere kulaklı mikrofon elde ediniz. Bu hem duymanızı kolaylaştıracak hem
de söz verildiğinde çevredeki seslerin diğer katılımcıları rahatsız etmesini engellemiş olursunuz.
Birebir sesli/görüntülü görüşmelerde gereklidir.
En az 3 MP veya daha yüksek bir çözünürlüğe sahip web kamera kullanınız. Görüntü kalitesi ve
pikselleşmenin önüne geçebilmek için web kameranızın kalitesi önemlidir. Birebir görüntülü
görüşmelerde gereklidir.
Kamera, kulaklık ve mikrofonunuzu salona girmeden önce bilgisayarınızda deneyiniz. Ses
girişlerinin doğru yapıldığından, kulaklığınızın ve mikrofonunuzun düzgün çalıştığından emin
olunuz.
Canlı toplantılara başlamadan 30 dakika önce sisteme dâhil olmaya çalışınız. Tüm kullanıcıların son
anda dâhil olduğu sistemlerde zaman zaman sorunlar çıkabilmektedir.
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2. İşletim Sistemi Üzerinde Mikrofon Kontrolü
e – Konferans sisteminde ses ve görüntü alabilmeniz için yalnızca internet tarayıcınızda “Flash
Player” eklentisinin kurulu olması yeterlidir. Ancak oturumlarda söz hakkı verildiğinde sesiniz ile
katılabilmeniz için bir adet mikrofonunuz bulunmalı ve sorunsuz çalıştığından emin olmalısınız.

Şekil - 1

Şekil - 2

Windows işletim sistemi üzerinde mikrofon ile ilgili ayarlamaları kontrol etmeni için Şekil – 1 de
gösterildiği gibi masaüstünün sağ alt kısmında bulunan ses simgesine sağ tıklayarak açılan menüden kayıt
aygıtları seçilmedir.
Şekil – 2 deki ekran açıldığında aygıtlar arasından mikrofonumuzu seçip özellikler kısmına girerek
gerekli kontroller yapılmalıdır. Seçenekler aşağıda devam eden ekranlarda gösterildiği gibi olmalıdır.
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Şekil – 3
Şekil - 3 görülen ekranda ilk olarak dinle sekmesi kontrol edilmeli ve “bu aygıtı dinle” seçeneğinin
işaretli olmadığından emin olunmalıdır. Seçili olduğunda eko problemleri ve ses kesilmeleri yaşanabilir.

Şekil - 4
4

Düzeyler sekmesinde ise mikrofon ses düzeyi bulunmaktadır, ses barı yanında bulunan ses
simgesinde kırımızı belirteç olmadığından emin olunmalıdır. Kırmızı belirteç mikrofon sesinin kapalı olduğu
anlamına gelir.
Mikrofon basının ise 10db üzeri olmamasına dikkat edilmeli, aksi halde ses patlamaları
yaşanabilmektedir.
Geliştirmeler sekmesinde ise ses ve oda efektleri bulunmaktadır. Bu ekranda yapılacak bazı
ayarlamalar ses alınamamasına sebep olabilmektedir bu yüzden “tüm ses efektlerini engelle” seçeneği
işaretli olmalıdır.

3. e – Konferans Sistemine hangi adresten nasıl giriş yapabilir ?
e – Konferans sistemine giriş yapabilmek için tarayıcınızın adres satırına
http://konferans.meb.gov.tr/edirnemem/ yazın, Enter tuşu yada git düğmesiyle e – Konferans web

sitesini açınız.
Şekil – 5
NOT: Yapılan tüm iş ve işlemler Internet Explorer tarayıcısı üzerinden anlatılmıştır.
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Özel bir toplantı düzenlenmiş ise tarafınıza ulaştırılan bağlantı adresine (Örneğin:
http://konferans.meb.gov.tr/edirnemem ) tıklayınız ve kullanıcı adını metin kutusuna , şifrenizi
“Parola” metin kutusuna yazınız ve “Odaya Gir” düğmesine tıklayınız.

Şekil – 6
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Herkese açık bir toplantı ise “Misafir olarak katıl” seçeneğini seçtikten sonra konferans duyuru
yazısında belirtilen şekilde metin kutusuna bilgileri yazıp, ardından “Odaya Gir” düğmesine
tıklayınız.

Şekil – 7
Not : Misafir olarak giriş yapmaya çalıştığınızda toplantı düzenleyicisinin sizi kabul etmesi
gerekir. Aksi halde toplantı odasına giriş yapamazsınız.
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Daha önce kullanmakta olduğunuz bilgisayarda e-Konferans sistemini açmadıysanız Adobe
Connect eklentisini indirip, kurulması gerekmektedir. Şekil – 8 görüldüğü gibi “Şimdi İndir”
düğmesine tıklanarak, Adobe Connect eklentisinin bilgisayara indirilmesi sağlanır.

Şekil – 8
Ardından açılan pencerede Kaydet seçeneğine tıklanır. Böylece eklenti bilgisayara kayıt edilmiş
olur.

Şekil – 9
8

Adobe Connect eklentisinin indirme işlemi bittikten sonra “Klasörü Aç” düğmesini tıklayarak, söz
konusu eklentinin bilgisayarda kayıt edildiği klasöre erişim sağlanır.

Şekil – 10
Varsayılan olarak işletim sistemi tarafından indirilen dosyalar “Karşıdan Yüklemeler” klasörüne
kayıt edilmektedir. Şekil – 11’ de indirdiğimiz eklenti görülmektedir.

Şekil – 11
9

İndirilen eklenti sıkıştırılmış dosya olarak yer aldığından; Şekilde görüldüğü gibi önce söz konusu
dosya üzerinde farenin sağ tuşu ile tıklayarak Klasöre Çıkar “dosya adı” seçeneğine tıklanır. Böylece
eklentinin kayıt edildiği klasör içinde sıkıştırılmamış haldeki klasörünü oluşmasını sağlıyoruz.

Şekil – 12
Ardından oluşan yeni klasöre (ac_addin_win_980_387) farenin sol tuşu ile çift tıklayarak
eklentinin kurulum dosyasına ulaşıyoruz. Klasör içerisinde yer alan AdobeConnectAddinInstaller
dosyasına çift tıklayarak eklentinin kurulum işlemini başlatılır.

Şekil – 13
10

Adobe Connect 9 Add-in kurulum sihirbazı kullanıcıları karşılamaktadır. Şekil – 14’ te görüldüğü
gibi “İleri” düğmesine tıklanarak kurulumun bir sonraki aşamasına geçilir. Ardından Şekil – 15’ te
görüldüğü gibi “Yükle” düğmesine tıklanır.

Şekil – 14

Şekil - 15
11

Adobe Connect 9 Add-in Kurulum Sihibazı kurulum işlemi Şekil – 16’ da görüldüğü gibi
tamamlanmıştır. “Son” Düğmesine tıklanır.

Şekil - 16
e-Konferans için gerekli olan Adobe Connect eklentisinin kurulum işlemi tamamlanmıştır. İnternet
tarayıcısı adres çubuğu tıklanarak “git” yada “enter” tuşuna basılır.

Şekil - 17
12

Kurmuş olduğumuz eklentinin çalışması için uyarı ekranında yer alan “İzin Ver” düğmesine
tıklanır.

Şekil - 18
Ekran uyarında yer alan “Bu program için bir daha uyarı gösterme” seçeneği işaretlenir, ardından
“İzin Ver” düğmesine tıklanır.

Şekil - 19

13

Oturuma katıldığınızda karşılaşacağınız ekran en basit haliyle bu şekilde olacaktır. Yukarıda sadece
hoparlör ve söz hakkı isteme simgeleri görülmektedir. Kamera ve mikrofon simgeleri söz hakkı
verildiğinde veya sunucu yetkisi verildiğinde belirecektir.

Şekil – 20
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4. Ses ve Mikrofon Testi
Şekil - 21 gösterilen toplantı menüsünden ses ayarı sihirbazını açarak yönergeler eşliğinde ses ve
mikrofon testinizi yapabilirsiniz. Bilgisayarınızda çift mikrofon bağlı ise (entegre mikrofonlar dahil) bu
kısımda hangisini kullanmak istediğinizi belirleyebilirsiniz, ses alıp alamadığınızı kontrol edebilirsiniz. Ses
alamıyor veya mikrofon kaydı yapılamıyor ise işletim sisteminizi ve donanımlarınızı kontrol etmelisiniz.

Şekil – 21

Toplantı Salonuna Giriş Yaptım, Ancak Herhangi Bir Ses Duyamıyorum
a. Hoparlör / Kulaklığınızda sorun olabilir. Bilgisayarınızda deneme
yapınız, gerekli ise hoparlör / kulaklığınızı değiştiriniz.
b. Ses girişiniz yanlış olabilir. Ses kartının (genellikle yeşil) hoparlör
girişine takınız ve deneme yapınız.

c. Üst menüde yer alan ses simgeniz kapalı konumda ise açık hale getiriniz.

d. Toplantı henüz başlamamış olabilir, bu nedenle toplantı sahibi sesi henüz açılmamış
olabilir. Lütfen bekleyiniz.
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Söz Hakkı İsteme ve Ses/Görüntü Paylaşımı İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler
En sağda bulunan parmak kaldırma simgesi aracılığıyla söz hakkı isteyebilirsiniz, ancak buna gerek
olmaksızın oturum sahibi size söz hakkı verebilir aynı anda “Ses Hakları Verildi” uyarısı çıkar ve isminizin
yanında mikrofon simgesi belirir ve sizden kamera ve ses paylaşımı yapmanızı isteyebilir.

Şekil – 23
Şekil – 22
Söz hakkı veya sunucu yetkisi verildiğinde yukarıda iki adet simge daha aktif olacaktır. Sağ tarafta
beliren siyah alandaki şimdi konuş düğmesini kullanabilirsiniz ancak o alan ekranda uzun süre
kalmamaktadır. Solda sarı daire ile işaretlenmiş alanda gösterilen mikrofon simgesi sesinizin aktarılıp
aktarılmamasında belirleyicidir. Sesinizin aktarılması için gösterilen mikrofon simgesinin Şekil – 23
görüldüğü gibi yeşil olması gerekmektedir.

Şekil – 24
16

“Şimdi konuş” düğmesine basıldığında veya mikrofon simgesine tıklandığında, ekrana şekil 8 de
gösterilen soru penceresi gelebilir. Bu soruya “Allow” veya ”İzin Ver” seçeneği tıklanarak devam
edilmelidir. Mikrofon ayarlarınızda sıkıntı yoksa ve doğru yere bağlamışsanız “Allow” seçeneğine
bastığınızda mikrofon simgesi yeşile dönecektir ve sesiniz katılımcılara ulaşacaktır.

Şekil – 25
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Sesinizi aktif hale getirdikten sonra yine mikrofonun sağ kısmındaki ok aracılığıyla mikrofon sesini
ayarlayabileceğiniz kısma girebilirsiniz. Burada mikrofon sesini kendinizde duyabilir böylece donanımızı
test edebilirsiniz. Konuşma esnasında hoparlörünüz açık ise lütfen kapatınız, ses de yankı yapabilir.

Şekil – 26
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Görüntünüzü paylaşmak için ise yukarıda belirtilen kamera simgesine basmanız ve yeşile
döndüğünü kontrol etmeniz gerekir.

Şekil – 27
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Kamera simgesi aktif hale geldiğinde görüntünüzün önizlemesi ekrana yansır, görüntü
aktarımınızı başlatmak için sarı ile işaretli “Paylaşımı Başlat” düğmesini kullanmanız
gerekmektedir.Aksi halde Toplantı Sahibi ve katılımcılar sizi göremezler.

Şekil – 28
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Kullanıcı Adı Düzenleme, Ankete Katılma, Paylaşılan Dosya, Sohbet Ekranı
1. Kullanıcı Adı Düzenleme
Oturuma girişte belirlediğiniz kullanıcı adınızı değiştirmeniz gerektiğinde, ekranda gösterilen
katılımcılar bölmesinin sağ üst köşesindeki ayar simgesinden gösterilen menüye ulaşabilir ve “Bilgilerimi
Düzenle” seçeneğinden kullanıcı adınızı düzenleyebilirsiniz.

Şekil – 29
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2. Paylaşılan Dosya ve Anket
Dosya paylaşımı ve anket modülleri aktif ise Şekil – 28 görüldüğü üzere, paylaşılan dosyaları
seçerek kişisel bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.
Sağ tarafta ise örnek anket bulunmaktadır. Ekranda beliren anketteki seçeneği seçmeniz yeterlidir.
Herhangi bir onaya gerek yoktur. Anket açık olduğu sürece cevabınızı değiştirebilirsiniz.

Şekil – 30
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3. Sohbet Ekranı
Sohbet ekranı katılımcı ve toplantı sahibine iletmek istediklerinizi yazabileceğiniz alandır. Burada
alttaki sekmede “Herkes” ibaresi beliriyorsa yazdıklarınız tüm katılımcılar tarafından görülür.

Şekil – 31
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