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A - Canlı Dersin Mobil Cihazlardan İzlenmesi

1-) Adobe Connect Uygulamasını telefonunuza indiriniz.

a-) Android tabanlı telefonlar için
- Google play hesabınızdan “adobe connect” uygulamasını indiriniz.

b-) İOS tabanlı telefonlar için
- Apple store hesabınızdan “adobe connect” uygulamasını indiriniz.

1. Adım
Google play ya da Apple

store hesabınızdan
“Adobe connect “

uygulamasını indiriniz.

2. Adım
Uygulmaya indirmek için
“KABUL ET “ seçeneğini

işaretleyiniz.

3. Adım
İndirmiş olduğunuz
uygulamayı “AÇ”

seçeneğinden açınız.

4. Adım
Kullanım şartlarını “Accept” seçeneğinden kabul ediniz.
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2- ) e. Mobil akademik uygulamasını telefonunuza indiriniz.
*** Bu uygulama uzak2.mersin.edu.tr adresinden giriş yapılan UEYS sisteminin mobil

uygulamasıdır. Canlı dersin izlenmesi için zorunlu olmayıp uygulama üzerinden daha pratik olarak
kullanmak isteyenler içindir.

a-) Android tabanlı telefonlar için
- Google play hesabınızdan “e. Mobil akademik” uygulamasını indiriniz.

b-) İOS tabanlı telefonlar için
- Apple store hesabınızdan “e. Mobil akademik” uygulamasını indiriniz.

1. Adım
Google Play ya da Apple Store

hesabınızdan “e. Mobil akademik “
uygulamasını indiriniz.

2. Adım
“e.mobil akdemik “ uygulamasını  “YÜKLE”

seçeneğinden indiriniz

3.  Adım
Uygulmayı indirmek için “KABUL ET“

seçeneğini işaretleyiniz.

4. Adım
İndirmiş olduğunuz uygulamayı “AÇ”

seçeneğinden açınız.
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5. Adım
UEYS kullanıcı bilgilerinizle sisteme

giriş yapınız.

6. Adım
Güncel ders listenizden katılmak istediğiniz

dersi seçiniz.

7. Adım
Canlı derslere  katılmak için

“Sanal sınıf oturumları “ sekmesini
tıklayınız.

8. Adım
Belirtilen tarih ve saatte “AÇ” butonunu tıklayarak

canlı dersleri izleyebilirsiniz.
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9. Adım
Adobe connect uygulamasını daha önce

kurduğunuz için “Uygulamaya zaten sahip
misiniz? “ seçeneğinden “Adobe Connect

Mobile’ı açın” butonunu tıklayınız.

10. Adım
Adobe connect uygulamasının

açılmasını bekleyiniz.

11.Adım
Örnek Öğrenci ekranı 12. Adım

İyi Derslerrr 

NOT : Yukarıdaki mobil uygulamalardan sadece canlı dersleri
takip edebilirsiniz. Sanal sınıf arşivlerini açamazsınız. Sanal sınıf
arşivlerinden kayıtları izlemek için lütfen aşağıdaki B
maddesindeki adımları takip ediniz. 7. Adımda gösterilen
ekrandaki “Materyal” kısmından ders notları ve diğer
dökümanlarınıza erişebilirsiniz.
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B - Arşivdeki Derslerin Mobil Cihazlardan İzlenmesi

1-) Puffin Web Browser Uygulamasını telefonunuza indiriniz.

*** Bu uygulama ile masa üstü bilgisayarınızdan uzak2.mersin.edu.tr adresine giriş yapar gibi
yararlanabilirsiniz. Bu uygulama sadece bir web tarayıcı olup diğer mobil tarayıcılardan farkı flash
desteği olmasıdır. (BU UYGULAMA MOBİL CİHAZLARINIZDAN ARŞİV KAYITLARINIZI
İZLEYEBİLMENİZ İÇİNDİR. MASAÜSTÜ YA DA DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLARINIZDAN DERSLERİ
TAKİP EDEBİLMEK İÇİN YİNE “INTERNET EXPLORER” YA DA “CHROME” GİBİ WEB
TARAYICILARI KULLANMAYA DEVAM EDEBİLİRSİNİZ)

a-) Android tabanlı telefonlar için
- Google play hesabınızdan “puffin web browser” uygulamasını indiriniz.

b-) İOS tabanlı telefonlar için
- Apple store hesabınızdan “puffin web browser” uygulamasını indiriniz.

1. Adım
Google play ya da Apple store hesabınızdan

“puffin web browser” yazarak arama
yaptığınızda direkt olarak yükleme sayfası

gelecektir. “Puffin Web Browser“
uygulamasını  “YÜKLE” seçeneğinden

indiriniz

2. Adım
Uygulmayı indirmek için “KABUL ET“ seçeneğini

işaretleyiniz.
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3. Adım
İndirmiş olduğunuz uygulamayı “AÇ”

seçeneğinden açınız.

4. Adım
İlk girişte tanıtım ekranları gelecektir. Bunları

“Sonraki” diyerek ilerleyiniz.

5. Adım
En son tanıtım sayfasında kullanım tercihiniz

sorulacaktır. Flash Player desteği
olduğundan “Masaüstü Sitesi” seçeneğini

seçiniz

6. Adım
Artık tarayıcınız kullanımınıza hazırdır. Normal

web tarayıcınızda yaptığınız gibi en üstteki
“Arayınız veya URL giriniz” yazan kutuya

uzak2.mersin.edu.tr adresini yazınız.
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7. Adım
UEYS Giriş ekranı karşınıza gelecektir.

UEYS Kullanıcı adı ve şifrenizi kullanarak
giriş yapınız

8. Adım
Arşiv kaydını izlemek istediğiniz dersin

yanındaki “DERSE GİT” düğmesini kullanınız.

9. Adım
En sağda bulunan Siyah ikonlardan en üstte
bulunan bağlantılar (zincir) ikonuna tıklayarak

ders ile ilgili menüleri açınız.

10. Adım
Açılan menülden “Sanal Sınıf Arşivleri”ne

tıklayınız. Daha sonra menünün en üstündeki X
(Çarpı) işaretini kullanarak menüyü kapatınız
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11. Adım
Artık ekranınızda daha önce işlenmiş ve kayıt

edilmiş dersler gelecektir. Buradan izlemek
istediğiniz kaydın en sağındaki ikonu

kullanarak kaydı izleyebilirsiniz.

12. Adım
Kaydını izlemek istediğiniz dersinizin görüntüleri

yükleniyor...

13. Adım
Yüklenen kaydın cep telefonunuzu dikey

tuttuğunuzdaki görüntüsü

14. Adım
Yüklenen kaydın cep telefonunuzu yatay

tuttuğunuzdaki görüntüsü

HEPİNİZE İYİ DERSLER. BAŞARILAR...


