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OBS İLE YOUTUBE CANLI YAYIN ÖĞRETMEN KULLANIM KILAVUZU 
 
YouTube Canlı Yayını Etkinleştirme

 
 
YouTube ile canlı yayın yapabilmek için Open Broadcaster Software(OBS) yazılımını kullanmak 
gerekmektedir. Bu yazılımın bilgisayarınıza indirilip kurmalısınız. İndirmek için 
https://obsproject.com/tr/download adresini kullanabilirsiniz. Adrese tıkladığınızda açılan 
pencerede bilgisayarınızdaki işletim sistemini seçmeniz gerekmektedir (Windows, MacOS, 
Linux) ( Resim 1). Eğer kullandığınız işletim sistemi Windows ve 64 bitse “Kurucuyu İndir ” 
seçeneğine, 32bit ise “Kurucuyu İndir(32-bit)“ seçeneğine tıklayarak indirebilirsiniz. 

 
(Resim 1) 

 

Bilgisayara indirdiğiniz programı çift tıklayıp çalıştırıp, karşınıza gelecek olan pencerelerde 
sırasıyla “Next-Next-Install” diyerek kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. 
Programı ilk kez çalıştırıyorsanız karşınıza  çıkan (Resim 2)  uyarıya evet diyerek devam 
edebilirsiniz. 
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(Resim 2) 

 
Daha sonra sırasıyla aşağıdaki seçenekleri işaretleyip “ileri” diyerek devam edebilirsiniz.(Resim 3) 
 

 
(Resim 3) 

 
Bir sonraki aşamada sizden yayın anahtarını isteyecektir. Yayın anahtarını mevcut YouTube 
hesabınızdan kopyalayıp yapıştırmanız gerekmektedir. https://www.youtube.com/ adresine girip sağ 
üst kısımdan Oturum Aç’a tıklayarak mail adresiniz ve şifrenizle oturum açmanız  gerekmektedir.  
(Resim 4) 
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(Resim 4) 

Oturumunuza giriş yaptıktan sonra hesabınızı temsil eden simgeye tıklayarak sırasıyla aşağıdaki 
adımları takip edebilirsiniz. (Resim 5-6) 

 

 
(Resim 5) 

 
 
 

 
(Resim 6) 

 
İlk kez YouTube üzerinden bir canlı yayın yapacaksınız Canlı yayını başlat seçeneğine tıkladığınızda 24 
saat beklemeniz gerektiğini belirten ibare ile karşılaşa bilirsiniz. (Resim 7) Yayın yapmadan en az 24 
saat önce aktifleştirip, daha sonra istediğiniz zaman diliminde kullanabilirsiniz. 
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(Resim 7) 

Canlı yayını başlat’a tıkladığınızda aşağıdaki ekran ile karşılaşacaktınız. “Yayın Yap” seçeneğine 

tıklamanız gerekmektedir. Burada dersiniz ile ilgili bir başlık açıklama ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda 

yayınınız herkese açık olmalı, kitle ve yaş kısıtlaması bölümlerini de içeriğinize uygun ve doğru olarak 

işaretlemeniz gerekmektedir. “Yayın oluştur” seçeneğine tıklayıp yayın anahtarı alabileceğiniz kısma 

geçebilirsiniz. (Resim 8) 

 
(Resim 8) 

Obs programına YouTube’dan aldığımız yayın anahtarını kopyalayıp yapıştırmanız gerekmektedir. Bu 

yayın anahtarını yayınınıza dahil olunmasını istemiyorsanız başkalarıyla paylaşmamalısınız.(Resim 9) 
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(Resim 9) 

 

Obs programında yayın anahtarını girebileceğiniz pencereyi kapattıysanız sağ altta bulunan ayarlara 

tıklayıp yayın bölümünden kopyaladığınız yayın anahtarını yapıştırabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken 

hizmet kısmında YouTube/YouTube Gaming seçeneğinin seçili olduğundan emin olmanızdır.  

(Resim 10-11) 

 
(Resim 10) 
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(Resim 11) 

 

Yayın anahtarını yapıştırdıktan sonra ayarlar bölümünü kapabilirsiniz. 

Sıra Sahneler ve Kaynaklar bölümünde geldi. Bir yayın yapabilmeniz 

için Sahneler kısmında en az bir sahneniz olması gerekmektedir. Eğer 

sahneniz mevcut değilse + simgesine tıklayarak sahne ekleyebilirsiniz.  

  

Kaynaklar ise mevcut canlı yayınızda hangi kaynakları öğrenciler ile paylaşmak istediğinizi 

seçebileceğiniz bölümü oluşturmaktadır. Yayınlamak istediğiniz kaynağı seçerek tamam diyebilirsiniz. 

   

Sık kullanabileceğiniz birkaç özellik açıklaması:  

Ekran Yakalama: Canlı yayın sırasında kullandığınız tüm pencereleri yayınlayabileceğiniz özelliktir. 

Görüntü: Canlı yayın sırasında sadece kullanılan fotoğrafların yayınlanabileceği özelliktir. 

Tarayıcı: Canlı yayın sırasında sadece kullanılan tarayıcıların yayınlanabileceği özelliktir. 

Video Yakalama Aygıtı: Canlı yayın sırasında canlı görüntünüzü yayınlanabileceğiniz özellik. 

 Kaynakları da seçtikten sonra yapmanız gereken yayını başlatmanız olacaktır. Obs programı ile canlı 

yayınınızı aynı zamanda bilgisayara kayıt edebilirsiniz. Bunun için “Yayını Başlat” ile birlikte “Kaydı 

Başlat” seçeneğini de seçmeniz gerekmektedir. Bilgisayarınıza kaydedilen videoları Bu bilgisayar/ 

Videolar adresinden bulabilirsiniz.  
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Obs programından yayını başlattıktan sonra bu işlemi YouTube Studio üzerinden de gerçekleştirmeniz 

gerekmektedir. YouTube Studio’yu açtıktan sonra “Canlı Yayını Başlat” butonuna tıklamanız 

gerekmektedir. 

 

Sol taraftaki ekranda canlı yayınızın önizlemesini görebilirsiniz.  

Analiz bölümünde yayınınıza katılanların istatistiksel bilgilerine ulaşabilirsiniz. (Resim 12)

 
(Resim 12) 

 

 

Paylaşım butonuna tıklayarak paylaşım 

linkini öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz. 

Öğrencileriniz bu sayede yayınınızı daha 

kolay bulacaktır. 
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Yayınınıza katılan kişileri sağdaki üç noktaya tıklayıp Katılımcılar 

seçeneğinden görüntüleyebilirsiniz. Öğrencileriniz oturum açıp 

giriş yapmaları gerekmektedir aksi takdirde katılımcılar arasında 

isimleri gözükmeyecektir. 

 

 

Bu bölümü kullanarak öğrencilerinize bir şeyler yazabilirsiniz.  

Aynı zamanda öğrencilerinizin ve sizin yazdıklarınız üst kısımda 

görüntülenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

Canlı yayınınızı sonlandırma istediğinizde önce YouTube Studio üzerinden, daha sonra Obs programı 

üzerinden yayını sonlandırmanız gerekmektedir. 

 

 

Obs Studio üzerinden de yayını 

durdurmalısınız. 

Canlı yayının kaydını bilgisayarınızda 

videolar klasöründe bulabilirsiniz. 


