
ZOOM

Kullanım Kılavuzu



• Google’dan Zoom
yazdığımızda ilk gelen 
siteden program 
download edilir



Program kurulduktan sonra masaüstüne gelen simge 
tıklanınca aşağıdaki karşılama ekranı gelir

• Yeni bir üyelik alınır veya daha önce 
olan bir hesaptan giriş yapılır.

• Biz var olan Google (Gmail) üyeliğimizi 
tercih ettik.



Program kurulduktan sonra masaüstüne gelen simge 
tıklanınca aşağıdaki karşılama ekranı gelir

ÖĞRETMEN İÇİN
• Yeni bir toplantı (ders) oluşturma

ÖĞRENCİ İÇİN
• Linki alınan bir toplantıya katılma



ÖĞRENCİ İÇİN

• Linki alınan bir toplantıya katılma

ÖĞRETMEN  İÇİN

• New Meeting  - Toplantıyı Başlat

• Toplantı Görüntülü Olsun

• Katılımcılara (Öğrencilere verilen No sabit olsun.



ÖĞRETMEN GİRİŞ YAPTIĞINDA BU EKRAN GELİR

• Öğrenci ile paylaşılacak link bu seçeneklerden elde 
edilebilir.



• Mute/Unmute (Sesi Kapat / Sesi Aç): Mikrofonunuzun sesini açar veya kapatır. 

• Start/Stop Video (Videoyu Başlat / Durdur): Toplantı içi videonuzu başlatmanıza veya 
durdurmanıza olanak sağlar. 

• Invite (Davet et): Öğrencileri toplantıya katılmaya davet edebilirsiniz. 

• Participants / Manage Participant (Katılımcılar / Katılımcıları Yönetme): Katılımcıları 
görüntüleyip ve bu kısımdan ses ve görüntünüzü kapatabilirsiniz. 

• Share Screen (Ekran Paylaşımlar): Yeni bir ekran paylaşımı başlatabilirsiniz. 

• Chat (Sohbet): Sohbet penceresini görüntüleyebilirsiniz. 

• Record (Kayıt): Dersinize veya toplantınıza ait video kaydını başlatmanızı sağlar. Ancak 
bu kısımda toplantı kaydı oluşturabilmek için öğretim elemanına istek gönderilecektir. 

• End Meeting (Toplantıdan Ayrıl): Bu düğmeye tıklayarak canlı dersinizden 
ayrılabilirsiniz. 



• Ekran paylaş

• Kalem ve çizim araçları

• Tüm öğrencilerin sesini keser. 
(Aynı  zamanda her bir öğrencinin ismi tıklanarak sadece

• Bütün öğrencilerin seslerini aç

• Paylaşımı bitir

Öğrenci Adı

• Öğrenciyi Ekle

• Öğrenciyi Çıkar



• More menusu seçenekleri

• Chat : Yazılı sohbet

• Invite : Öğrenci davet kodu

• Record : Dersin videosunu kaydet

• Öğrencinin Çizim Araçlarını 
kullanabilmesi

• Video panelinin gizlenip gösterilmesi

• Bilgisayarın sesinin öğrencilerin 
tarafından duyulması

(Örneğin Youtube’den izlenen bir
videonun sesinin öğrenciye yansıması)



İyi Çalışmalar Diler


