
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI 

e-AKADEMİ HIZLI SİSTEM KULLANIM KILAVUZU (VİDEO
KONFERANS)

Video Konferans Etkinliği için Minimum Gereksinimler
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Canlı derslere katılabilmeniz için ö� nerilen minimum gereksinimler aşag� ıdaki gibidir:

- En az çift çekirdekli bir işlemci (dual-cöre cpu)
- Ses kartı
- Web kamerası
- En az 2 GB RAM (ö� nerilen 4 GB)
- Mikröfön kulaklık / höparlö� r
- 1024 x 768 çö� zu� nu� rlu� klu�  renkli ekran (Canlı dersler için en az 1024 x 768 ekran 

çö� zu� nu� rlu� g� u�  ö� nerilmektedir.)
- Internet bag� lantısı. Hız testi için tıklayın. Karşınıza çıkan ekranda GO butönuna tıklayarak 

hız testinizi yapabilirsiniz. En az 1 Mbps indirme (döwnlöad) ve 0.5 Mbps yükleme 
(upload) hızına sahip ölmanız ö� nerilir. Canlı dersler ya da kayıttan izlenen dersler 
Internet kötanızda ve bant genişlig� inizde azalmaya neden ölacaktır. Bant genişlig� i ya da 
köta bilgileriniz ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Internet servis sag� layıcınızdan ö� g� renebilirsiniz. 
Köta sınırlı ve 3G ile yapılan bag� lantılar ö� nerilmemektedir.

Tarayıcılar
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O: g� renme Yö� netim Sistemi için ö� nerilen 
tarayıcı Firefox ölmakla birlikte Google 
Chrome tarayıcı da kullanılabilmektedir. 
O: zellikle Fireföx ve Göögle Chröme'un 
gu� ncel versiyönlarını kullandıg� ınıza emin 
ölun.

Adobe Flash Player Aşağıdaki ayarlar 1 kereye mahsus yapılacaktır!
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Canlı derslere katılmak için bilgisayarınızda
Adöbe flash player yu� klu�  ve tarayıcınızın 
flash player eklentisine izin verecek 
yapılandırılması gerekmektedir.

Bilgisayarınızda flash player’ın yu� klu�  ölup 
ölmadıg� ını test etmek için aşag� ıdaki 
bag� lantıya tıklayın: 
http://get.adöbe.cöm/flashplayer/aböut/

Ayrıca Fireföx ve Göögle Chröme 
tarayıcıları için aşag� ıdaki bag� lantılar da 
incelenmelidir:

- https://suppört.mözilla.örg/tr/kb/flash-  
yan-uygulamasi-guncel-tutma-ve-sörun-
giderme 

- https://helpx.adöbe.cöm/tr/flash-player/  
kb/enabling-flash-player-chröme.html 
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http://beta.speedtest.net/
https://helpx.adobe.com/tr/flash-player/kb/enabling-flash-player-chrome.html
https://helpx.adobe.com/tr/flash-player/kb/enabling-flash-player-chrome.html
https://support.mozilla.org/tr/kb/flash-yan-uygulamasi-guncel-tutma-ve-sorun-giderme
https://support.mozilla.org/tr/kb/flash-yan-uygulamasi-guncel-tutma-ve-sorun-giderme
https://support.mozilla.org/tr/kb/flash-yan-uygulamasi-guncel-tutma-ve-sorun-giderme
http://get.adobe.com/flashplayer/about/


Pop-up engelleyicilere izin verme Aşağıdaki ayarlar 1 kereye mahsus yapılacaktır!
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Google Chrome:

- Adres çubug�una 
chrome://settings/content yazıp
Enter’a basın

- Pöp up izin ayarını yapmak için  
- Add (Ekle)’ye tıklayıp adres 

kısmına 
https://uzemvk.icisleri.göv.tr/ 
yazıp Add (Ekle) butönuna 
tıklayın.

Diğer Bilgiler
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Canlı ders sırasında Internet bag� lantısında sörunlar yaşanmaması için aşag� ıdaki durumların 
öluşmamasına dikkat edilmelidir:

- Dig� er bilgisayarlarla paylaşılan internet bag� lantısı,
- Açık ölan dig� er tarayıcılar,
- Dösya indirmeleri,
- Gö� ru� ntu�  veya videö dösyalarını izleme (faceböök, yöutube v.b)

Sisteme Giriş
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Sisteme giriş yapmak için 
tarayıcınızın adres çubug�una 
https://uzem.icisleri.göv.t
r yazıp Enter tuşuna basın.

Kullanıcı adı: 
@icisleri.gov.tr uzantısı 
olmadan kurumsal 
hizmetlerde kullandıg� ınız 
kullanıcı adınız

Şifre: kurumsal hizmetlerde 
kullandıg� ınız şifrenizi yazdıktan
sönra Giriş yap butönuna 
tıklayınız.

Portal Ana Sayfası
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Sisteme giriş yaptıktan sönra;
 Ana Sayfa altında genel

duyurular ve 
etkinlikleri,

 Kontrol paneli 
sekmesinde Takvim, 
Rözet ve halihazırda 
aldıg� ınız ve geçmişte 
almış öldug�unuz 
eg� itimler gibi size ö� zel 
alanları,

 Eğitimlerim sekmesi 
altında ise liste ölarak 
almakta öldug�unuz 
eg� itimleri 
gö� rebilirsiniz. 
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https://uzem.icisleri.gov.tr/
https://uzem.icisleri.gov.tr/
https://uzemvk.icisleri.gov.tr/


Video Konferans Etkinliğine Giriş
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Eğitimlerim ya da Kontrol 
paneli sekmeleri altında kayıtlı 
öldug�unuz eg� itim(ler)e giriş 
yapmak u� zerine fare ile eg� itim 
adına söl tıklayın

Açılan sayfada örta alanda 
eg� itim içeriklerini gö� receksiniz. 
Video Konferans başlıg� ına 
tıklayın.
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Canlı derse katıl butönuna 
tıklayarak Videö Könferans 
etkinlig� ine katılabilirsiniz.

Canlı ders kayıtları başlıg� ı 
altında ö� nceden kaydedilmiş 
videö könferans kayıtlarını 
(varsa) izleyebilirsiniz.
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Adöbe Flash Player eklentisini 
etkinleştirme ile ilgili bir uyarı 
alırsanız fareniz ile u� zerine 
tıklayarak etkinleştiriniz.

1
1

Tarayıcınızda Flash Player 
eklentisine izin vermek için söl 
u� stte beliren Allow (I@zin Ver) 
butönuna tıklayın
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Könferans gö� ru� şmeye katılma 
yö� nteminizi seçin:
 Yanlızca Dinle: Mikröfön 

etkin ölmadan katılım
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Canlı dersten çıkış yapmak için 
sag�  u� stte bulunan çıkış  
simgesine tıklayın.
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